
Nr. 5 november 2011
Med venlig hilsen fra din 
distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Derfor har vi assisterende 
guvernører! 

Nogle få klubledelser har 
stillet mig spørgsmålet: ”Er det 
med AG’er ikke bare et fordy-
rende led i distriktsledelsen? 
Kunne vi ikke spare denne om-
kostning?” 

Det kan man selvfølgelig 
mene, og som det fremgår af 
mit budget for 2011-12 koster 
AG tjenesten ca. 70.000,- kr. 
pr. år eller ca. 10.000,- kr. pr. 
AG’er, hvilket udelukkende 
dæk ker direkte omkostninger for 
AG’eren til eks. kørselsgodtgø-
relse. Men personligt mener jeg 
det er hver en krone værd.

En AG’er er typisk en rota-
rianer, der har været præsident, 
har accepteret at have 15 til 30 
klubbesøg i løbet af et år, klub-
besøg som tit starter om efter-
middagen og varer til hen på 
aftenen, derudover er der en del 
telefonisk kontakter og research 
til og for klubberne, så der bliver 
investeret ret megen tid i dette 
job. Og hvad bliver tiden så 
brugt til? 
 

Vi kan ikke undvære  
AG tjenesten! 

Uden AG’erne vil det være 
utroligt svært at være guvernør, 
og serviceniveauet overfor klub-
berne ville falde drastisk. Det 
vil også være umuligt at have 
et fuldtids job, samtidig med 
at man er guvernør, hvis man 
skulle lave det hele selv, og dette 
vil så afskære os fra at kunne 
engagere yngre ”arbejdsramte” 
rotarianere i Rotarys distriktsle-
delse. 

Med baggrund i dette op-
rettede Rotary International 
AG funktionen med starten 
af Rotary-året 2001-02. Den 

daværende distriktsguvernør 
i D1440, Jens Holm Jensen, 
startede med fem AG’er, og nu 
nøjagtig 10 år efter har vi så 7, 
men også mange flere klubber i 
distrikt 1440 end dengang.

Hvad laver en AG’er 
egentlig?

AG’eren er bindeleddet mel-
lem klubberne og guvernøren. 
AG’eren har den daglige kontakt 
med klubberne, og det er dem, 
der fungerer som coach for 
klubledelserne, når der er behov 
for det.

Ikke alle vore klubber og 
klubledelser er lige selvdrevne 
og med stort menneskeligt 
overskud, derfor vil de gerne 
have en person at sparre med. 

En person der kan fungere som 
katalysator for de projekter og 
aktiviteter, som klubben har 
svært ved at få sat i gang. 

Disse opgaver løser AG’eren!
Guvernøren udskiftes hvert 

år, så selv om han/hun forsøger 
at indsamle så megen viden om 
klubberne som muligt, er det 
svært, hvis ikke der er en konti-
nuitet. Denne kontinuitet giver 
AG’eren, fordi de sidder 3 år ad 
gangen og har derfor stor viden 
om klubberne og klubbernes 
behov. AG’eren er guvernørens 
forlængede arm – det er ham/
hende, der er i nærkontakt med 
klubbernes ledelser, og den res-
sourceperson, som kan finde de 
folk blandt distriktets øvrige spe-
cialister, der skal bruges for at 
hjælpe klubberne bedst muligt. 

Optimering og ud-
vikling af AG tjenesten!

Jeg kan derfor kun sige: det 
vil efter min mening være at 
skyde sig selv i foden, hvis vi re-
ducerer eller afskaffer AG-funk-
tionen. Det bedste ville set med 
mine øjne være at optimere 
AG-funktionen, styrke AG’ernes 
kompetence, og knytte klub-
berne i lokalområderne bedre 
sammen med deres assiste-
rende guvernør. På den måde 
kunne vi få AG-områderne til 
at fungere som lokale erfagrup-
per i Rotary regi, og dermed 
bedre udnytte de kompetencer, 
som hver enkelt klub besidder. 
Udveksling af ideer, det at se 
hvordan andre gør tingene, 
giver tit en aha-oplevelse, og er 
med til at optimere, inspirere og 
motivere.

Derfor har vi AG-korpset, og 
tak til dem, der bruger så megen 
fritid på netop denne opgave. 

Med Rotary hilsen
DG Asbjørn Isaksen

Som mange af 
jer ved, døde 
vores distrikts-
kasserer og AG 
for område 3, 
Svend Aage 

Jensen, Nibe RK, den 27. 
oktober. 

Han blev begravet den 1. 
november fra Nibe kirke.

Mange Rotary-kammerater 
fra distriktet og klubberne, 
som Svend Aage havde 
kontakt med, deltog i denne 
højtidelighed. 

Svend Aages kone Hilda 
har bedt mig sige: ”Hjertelig 
tak for venlig deltagelse ved 
min kære mand, Svend Aage 

Jensens begravelse. Tak for 
besøg, blomster og kranse.” 

Svend Aage var en tro ar-
bejdskraft for distriktet, dels som 
AG’er på fjerde år og dels som 
distriktskasserer på andet år. 
Lige til det sidste forsøgte han 
at udfylde sin plads i distriktet, 
hvilket jeg er ham meget tak-
nemlig for. Svend Aage vil blive 
savnet i distriktet. 

Æret være Svend Aage Jen-
sens minde. 

Ny distriktskasserer 
Med meget kort varsel og 

med krav om at starte Rotarys 
finanssystem Saldi op på di-
striktsniveau, har Egon Pedersen 
fra Sæby Rotary Klub sagt ja 

Et trist farvel - og et velkomment goddag 

          til at overtage
                        posten som 
distriktskasserer efter Svend 
Aage.
    Egon er ikke ukendt med 
distriktsarbejdet, idet han 
tidligere har siddet i di-
striktsledelsen som chair for 
international tjeneste og The 
Rotary Foundation.

Jeg er meget glad for, at 
Egon så beredvilligt har sagt 
ja til denne udfordring og 
ønsker ham velkommen i 
distriktsledelsen.

Asbjørn Isaksen

Egon Pedersen
afløser 
Svend Aage



?Er medlemsfortegnelserne opdateret?
Sekretærerne skal huske at få ajourført medlemsforteg-
nelsen på www.Rotary.dk og www.Rotary.org således 
at de svarer overens med den virkelige verden. 
Jeg kan se, at mange klubber mangler billeder af deres 
medlemmer på www.Rotary.dk.  Det er godt for nye 
medlemmer at kunne se portrættet af klubkammera-
terne, så brug en aften på at få dette bragt på plads.

Bestyrelsesinspiration!
Måske er det nu, I som bestyrelse skal bede jeres 
præsident om at få lov til at se DVD’en om PRIP Cliff 
Doctermann’s berømte tale ”Hvis jeg kunne blive 
præsident igen”. På en humoristisk måde fortæller den 
om alle de ting, vi står tilbage med, når året er gået, og 
som vi ikke lige nåede.

Har vi nået vore 
fastsatte mål?
Nu er der snart kun et halvt år tilbage af 
vores ”regeringsperiode”. Har vi nået de 
mål vi satte os? Hvis ikke, er det på tide at 
få samlet op på de eventuelt manglende 
aktiviteter, der skal til, for at vi kan realise-
rer vore mål.

Er det nye hold sat?
Har I sikret jer, at jeres præsident elect har 
fået den hjælp, der skal til, for at han/hun 
kan få sat holdet for næste år i god tid in-
den den 31. december, hvor det skal være 
indberettet til Rotary International.  

Hvad er det           nu lige vi skal huske

GSE holdet 
april 2012 er 
nu fundet

Søndag den 13. november valgte nomi-
neringsudvalget for GSE den teamleder, der 
skal lede vores GSE hold på turen til distrikt 
9520 i Sydaustralien i april måned næste 
år. Blandt mange særdeles kvalificerede 
ansøgere blev overlæge Egon Jensen fra 
Grenå Rotary Klub valgt som teamleder.

Ugen efter, lørdag den 19. november, 
valgte vi så teamdeltagerne. Udvælgelsen 
er svær med mange gode kandidater, men 
holdet blev som følger: 

•	 Hanne Pedersen, miljø- og jagtkon-
sulent, indstillet af Viborg-Asmild 
Rotary Klub.

•	 Bertha Flensborg, bygningskonstruk-
tør, indstillet af Rosenholm Rotary 
Klub.

•	 Gitte Hamann Pedersen, afdelings-
leder, Indstillet af Hinnerup Rotary 
Klub.

•	 Michael Villekjær, civilingeniør, ind-
stillet af Viborg-Asmild Rotary Klub.

Det er altid en blandet oplevelse at gen-
nemføre denne proces. Det er på den ene 

Guvernør 
til 2014-15 
søges

31. januar 2012 er sidste frist for 
indstilling af guvernørkandidater til 
Rotary-året 2014-15. Indstillingen 
af en kandidat skal vedtages på et 
ordinært klubmøde og fremsendes til 
distriktsguvernøren sammen med en 
attestation på vedtagelsen fra klub-
bens sekretær eller præsident samt 
selvfølgelig kandidaten selv.

Hverken Rotary klubben eller 
kandidaten skal gå ind i dette job 
uden at have læst distriktets brochure 
”Hvordan bliver man guvernør?”. 
Den kan findes på www.Rotary.dk un-
der ”distriktets dokumenter”, stående 
dokumenter, funktionsbeskrivelser.

Asbjørn Isaksen

Convention i 
Bangkok

Måske tænker du på  
at tage til Convention i  
Bangkok? Måske tænker  
du på om det nu også  
er tilrådeligt med de  
store oversvømmelser  
der er i øjeblikket?

Du kan roligt tage af sted. Det er netop 
oplyst fra PDG & PRID Peter Bundgaard 
(D1450), der er medlem af den Interna-
tional Convetion Comimittee for Bangkok 
Convention, at der ingen problemer er i de 
områder af Bangkok, som Rotary benytter 
til dette convention. Hverken hotelområ-
derne eller det store konferencecenter er be-
rørt af oversvømmelserne, så du kan roligt 
tage af sted. Tilmelder du dig inden den 1. 
december, er registreringsafgiften kun 160 
US$ - ca. 870 kr. pr. person.

side skønt at møde de entusiastiske og moti-
verede ansøgere, og på den anden side trist 
at måtte skuffe de, der ikke bliver udvalgt.

Vi er meget grundige i udvalget og alle 
beslutninger træffes i enighed – beslutninger 
baseret på ønsket om at sammensætte et 

team, der har rigtig gode forudsætninger for 
at samarbejde som team, således at denne 
erhvervsmæssige udveksling bliver så opti-
mal som overhovedet muligt.

GSE Chair
PDG Finn Munk

Egon Jensen  Bertha Flensborg Gitte Hamann  Hanne Pedersen Michael Villekjær
teamleader  Pedersen
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Æblerne blev sejlet til fre-
gatområdet under musikled-
sagelse til Ebelfestivalens 
åbning

EBELTOFT ”Alle andre 
festivaler lever af at sælge øl. 
Ebelfestivalen tjener penge ved 
at sælge most.” Ja, Ebeltoftesti-
valens eventkoordinator og PR 
medarbejder, kulturformidler 
KatrineWest fra Destination 
Djursland, har ret i, at Ebelfesti-
valen er noget for sig selv med 
vægt på æbler, æbler, æbler og 
den velsmagende æblemost.

Den ottende Ebelfestival blev 
lørdag formiddag i bogstave-
ligste forstand skudt i gang af 
fregatkanonerne i strålende sol-
skin og ebeltakterne blev slået 
an fra første færd af Ebeltoft 
Garden i fin form, med gøgl af 
Cirkus Aroma, og indskibningen 
af æbler til Fregathaven under 
ledsagelse af harmonikamusik.

De mange frivillige bag fe-
stivalen var let genkendelige 
i deres røde trøjer med gult 
logo. Herrerne fra Ebeltoft Ro-
tary Club gik straks i gang med 
presse mosten, og i festivalens 
store telt stødte man ind i en rød 

Fra lokalavisen i Ebeltoft 
har jeg sakset følgende arti-
kel om Ebeltoft Rotary klub’s 
Ebelfestival. 

Ideen til Ebelfestivallen 
opstod i Ebeltoft Rotary 
Klub, og i dag er det et ar-
rangement, der involverer 
utallige frivillige mennesker 
i byen incl. Ebeltoft Inner 
Wheel Klub. Festivallen 
arrangeres i dag af en bredt 
sammensat styregruppe, og 
arrangementet bakkes op af 
kultur- og fritidsliv, erhvervs-
liv, foreninger, museer, 
institutioner samt Syddjurs 
Kommune. Målgruppen er 
i første række børn med 
familier.

mur af sødme hos kvinderne fra 
Ebeltoft Inner Wheel, som ser-
verede kaffe med mange slags 
æbelbagværk til og med hjem-
mesyltede lækkerier på disken.

Byen skal med
Ebelfestivalformand Walter 

Møller og fregatdirektør Benno 
Blæsild bød velkommen inden 
borgmester Kirstine Bille åbnede 
festivalen og causerede med 
æblet som tema – denne gang 
med sundhed som rød tråd og 
dermed helt i tråd med Syddjurs 
Kommunes anstrengelser for 
at følge op på Ebeltofts By på 
Skrump traditioner.

Sidste år havde Ebelfestiva-
len mere end 40.000 gæster og 
festivalens koordinator Katrine 
West håber på fremgang også 
i år.

”Der er stor interesse for fe-
stivalen i både ind- og udland, 
men især kommer der mange 
mennesker fra hele Østjylland,” 
siger Katrine West.

Hun håber, at det i år for al-
vor lykkes også at skubbe aktivi-
teterne op i Ebeltoft by, så hele 
byen og ikke bare fregat området 
kommer til at danne rammen 
om festivalen.

I pose og sæk
Markedspladsen på Fregat-

torvet er åben hele ugen med 
æbleoplevelser for alle sanser.

”Der friskpresset æblemost, 
æbleskiver, æblekager, pan-
dekager med æblemos, æble-
snaps, æbleeddike, glaserede 
æbler, glasæbler, filtede æbler, 
trææbler, æbler i metalflet, stof-
fer med festlige æblemønstre, 
æbledekorationer, æblemalerier 
og en kæmpestor æblemosaik,” 
fortæller Katrine West.

Og så er der naturligvis ny-
plukkede æbler i massevis, som 
kan købes i pose og sæk, men 
også kan smages og købes som 
most.

Boderne på fregatområdet 
byder på mange slags oplevelser 
lige fra oplysninger om Na-
tionalpark Mols Bjerge, lokale 
produkter fra Ebeltoft Dram-
Bryggerne og chocolatier Lars 
Frederiksen fra Woodshade 
Organics i Vrinners, til pileflet og 
filthatte.

Af Martin Schultz

Regionsrådsformand 

Carl Holst (V) besøger 

Rotary i Aabenraa, og i den 

forbindelse har klubben 

besluttet at åbne dørene 

for alle, der har lyst til 

at lytte med...

Rotary åbner døren, 
når Carl Holst 
kommer forbi

Alle er velkommen!
Mange klubber spørger 

mig om, hvordan de bliver 
mere synlige i lokalsamfun-
det. Der skal såmænd ikke så 
meget til. Se nedenstående 
lille notits om Aabenraa Ro-
tary Klub, som jeg har sakset 
den 19/11 2011 i Jyske 
Vestkysten:

Normalt er klubmøder 
i Rotary kun for medlem-
mer. Aabenraa Rotary Klub 
ønsker at være mere synlig, 
og derfor har den, oplyser 
præsidenten, Nis-Edwin List-

Petersen, besluttet at åbne 
dørene for alle interesserede.

Det sker, når regionsfor-
mand Carl Holst (V) tirsdag 
den 22. november på Folke-
hjem taler om »Sønderjylland 
i Syddanmark«.

Mødet varer fra klokken 
17.30 til 18, og gæsterne er 
også velkomne til mod beta-
ling at del-tage i den sædvan-
lige fællesspisning. For, som 
præsidenten siger, at »opleve, 
hvordan rota-ryklublivet 
foregår«.

Asbjørn Isaksen

Ebelfestival skudt i gang i højt solskin
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Rønde Rotary Klub har 
vok seværk og flytter i nye 
lokaler længere ned ad Ho-
vedgaden

Af Martin Schultz
martin.schultz@lokalavisen.dk

RØNDE Rønde Rotary Klub 
flytter fra sine lokaler i Rønde 
og Omegns Sparekasses baghus 

Simon Kollerup fik tak og Sydthy Vin af Børge Larsen, præsident Sydthy 
Rotary Klub. Foto: Knud Erichsen

Focus på Thy/Mors
Mandag aften 14. november havde Sydthy Rotary Klub invite-

ret det nyvalgte folketingstingsmedlem Simon Kollerup (S) til de-
bataften med fokus på Thy/Mors. Med næsten 10.000 personlige 
stemmer har Simon Kollerup et stærkt fundament i valgkredsen, 
som forpligter.

Det blev en meget interessant aften med fokus på de erhvervs-
mæssige, udfordringer, forhindringer og muligheder i Thy. /ke

Jeg hedder Anna Karnøe, er 20 
år og er født og opvokset lidt 
uden for Sindal. For 4 år siden 
var jeg et år i Argentina som 
udvekslingsstudent med Rotary. 
Jeg havde et fantastisk år med 
en masse oplevelser, jeg aldrig 
vil glemme. Jeg drager stadig 
hver dag nytte af det, jeg lærte 
på min tur. Efter mit år i Argen-
tina begyndte jeg på Frederiks-
havn Gymnasium og HF-kurus, 
hvorfra jeg blev student i som-
mers. Efter studentereksamen 
blev jeg optaget på Københavns 
Universitet, hvor jeg fra januar 
skal læse medicin.

Jeg havde 3 gode men også 
travle gymnasieår, og jeg var 
derfor rigtigt glad for at få et 
halvt års pause fra bøgerne.

Præsident i 
Rønde Rotary 

Klub Peter Krogh-
Meyer inviterer 

til reception i de 
nye lokaler fredag 
25. november kl. 

15-17.

til nye lokaler under købmand 
Arne Povlsens forretningsejen-
dom på Hovedgaden, som 
huser de to tøjforretninger Boys 
& Girls og Rebecca. Grunden til 
flytningen er vokseværk blandt 
de lokale rotarianere, som for 
flere år siden rundede de fyrre 
medlemmer.

”Vi er over halvtreds med-

Sakset fra Adresseavisen 22. november:

Nye lokaler til Rønde 
Rotary Klub

lemmer og vores nuværende 
lokale er simpelthen for lille i 
dag. Vi fik muligheden for at 
lave en aftale med Arne Poul-
sen om leje af nederste etage 
på Hovedgaden 41. Det er et 
rigtig godt lokale, som vi nu har 
fået indrettet så det lever op til 
kravene anno 2011,” udtaler 
Præsident i Rønde Rotary Klub, 
Peter Krogh-Meyer.

”Vi forventer os meget af de 
nye lokaler, så medlemmer, 
foredragsholdere og andre gæ-
ster kan få de bedste rammer at  
mødes i.”

Humanitære projekter
Rønde Rotary Klub er en del 

af det verdensomspændende 
netværk Rotary International.

Formålene er dels erhvervs-
netværk, dels humanitære 
projekter i ud- og indland, hvor 
Rønde Rotary Klub blandt andet 
har sendt shelters til både Haiti 
og Japan efter de store jord-
skælvskatastrofer.

Rønde Rotary Klub støtter 
også ungdomsarbejdet i lokal-
området med uddeling af midler 
indsamlet ved blandt andet 
Rønde Open by Night, ligesom 
klubben har doneret en hjerte-
starter til Rønde Idrætscenter.

Unge til udlandet
Ungdomsudveksling er en 

anden af hjørnestenene i Ro-
tary.

Rønde Rotary Klub sender 
hvert år en udvekslingsstudent 
på udveksling i ét år til lande 
som USA, New Zealand, Brasi-
lien eller andre lande.

”Klubben modtager ligele-
des et ungt menneske som op-
holder sig her i et år. Desuden 
er der kortere udvekslingsop-
hold som for eksempel som-
mercamps, hvor Rønde Rotary 
Klub i en årrække har været 
vært ved Camp Djurs sammen 
med de andre Rotaryklubber 
på Djursland,” fortæller Peter 
Krogh-Meyer.

Sakset fra Thylands Avis 23. november 2011

Her er jeg, Anna Karnøe, udvekslingsstudent med Sindal 
Rotary Klub, der arrangerede mit ophold her i Colombia.

Udpluk af artikel fra Sindal Avis den 23. november 2011:

Sindal Rotary Klub udsender 
Anna Karnøe igen?

Siden mit år i Argentina, har 
jeg haft lyst til at komme ud 
at rejse igen, og jeg var derfor 
ikke i tvivl om, at mit halve 
sabbatår skulle bruges på at 
rejse. Jeg havde fra starten et 
ønske om, at rejsen ikke skulle 
være en normal turisttur, men 
at den skulle give adgang til 
lokal kultur og være relevant 
for mit kommende studium. Da 
jeg var rigtigt glad for at rejse 
med Rotary i Argentina, tog jeg 
kontakt til Sindal Rotary klub for 
at høre, hvilke muligheder de 
havde. Det viste sig, at der ikke 
umiddelbart var et program, 
der passede til mig. Men hvor 
der er vilje, er der vej, og Sindal 
Rotary klub arrangerede et et 
ophold i Colombia, som pas-

sede præcist til mine ønsker og 
forventninger. 

Rejseberetning fra 
Colombia

I slutningen af september 
pakkede jeg min rygsæk og 
drog mod helt fremmede him-
melstrøg. Her kunne jeg se frem 
til i to en halv måned at skifte 
min danske hverdag ud med en 
hverdag, hvor danske bøgetræ-

er blev skiftet ud med palmer, 
nordjyske marker med tropiske 
bjerge og lille Sindal med en 
umiddelbart uoverskueligt stor 
og kaotisk millionby.

Denne eksotiske storby, der 
de næste to en halv måned 
danner rammerne for mit liv, 
hedder Medellín, ligger i Co-
lombia og adskiller sig på flere 
tusinde punkter fra alt, hvad jeg 
nogensinde har oplevet.



Guvernørbesøgene
Onsdag den 16. november:  Guvernørbesøg i Hjørring Morgen

Onsdag den 16. november: Guvernørbesøg i Nørresundby

Torsdag den 17. november:  Guvernørbesøg i Randers Østre

Mandag den 21. november:  Guvernørbesøg i Frederikshavn City

Tirsdag den 22. november:  Guvernørbesøg i Frederikshavn City

Tirsdag den 22. november:  Guvernørbesøg i Rebild

Onsdag den 23. november:  Guvernørbesøg i Frederikshavn

Torsdag den 24. november:  Guvernørbesøg i Frederikshavn Bangsbostrand

Mandag den 28. november:  Guvernørbesøg i Løgstør

Mandag den 5. december:  Guvernørbesøg i Viborg-Asmild

Tirsdag den 6. december:  Guvernørbesøg i Aalborg Østre

Onsdag den 7. december:  Guvernørbesøg i Grenaa-Djurs

Torsdag den 8. december:  Guvernørbesøg i Sæby

Det sker i 1440
13. november kl. 10.00:  Nominering af teamleder til GSE, Hotel Hvide
  Hus, Aalborg

13. november kl. 15.30:  Ekstraordinært Guvernørgruppemøde,  
 Hotel Hvide Hus Aalborg

19. november kl. 10.00:  Nominering af teamdeltager til GSE, 
 Hotel Hvide Hus, Aalborg

26. november kl. 10.00:  Rotary Danmarks vintermøde, HCA Odense

30. november kl. 11.00:  Intercitymøde i Københavns RK med verdens-
 præsident Kalyan Ba-nerjee, i anledning af deres 
 90-års fødselsdag, Odd Fellow Palæet

31. januar 2012:  Sidste frist for indstilling af kandidater til 
 guvernørposten 2014-15  

2. februar 2012 kl. 14.00:  Guvernørgruppemøde på Rebildhus.

2. februar 2012 kl. 16.00:  AG møde på Rebildhus.

2. februar 2012 kl. 18.00:  Distriktsrådsmøde på Rebildhus.

4. februar 2012 kl. 09.00:  Landsdækkende AG seminar, 
 Hotel Hesselet Nyborg

26. februar 2012 kl. 10.00:  Nominering af Guvernør 2014-15, Rebildhus

3. marts 2012 kl. 09.00:  Distriktstræningsseminar og AG kursus, Rebildhus

24. marts 2012 kl. 09.00:  PETS og Instruktionsmøde, Randers 

Assisterende Guvernør 
område 1: Henning Krabbe, 
Brønderslev RK: Dronning-
lund, Hirtshals, Hjallerup 
Morgen, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre, 
Sindal, Skagen. 
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør 
område 2: Pernille Hovaldt, 
Hjørring morgen RK: Fre-
derikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederiks-
havn City, Skagen Morgen, 
Aalborg City, Aalborg City, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, 
Aalborg Østre. 
pernille.hovaldt@hjoerring.
dk

Assisterende Guvernør 
område 3: Ubesat pga. 
dødsfald: 
Farsø, Hadsund, Rebild, 
Skive, Skivefjord morgen, 
Skivehus, Sydthy.

Assisterende Guvernør 
område 4 - Jan Brinck, 
Sydthy RK: Fjerritslev, Hanst-
holm, Nykøbing Mors, Nør-
resundby, Pandrup, Thisted, 
Åbybro. 
janbrinck@skylinemail.dk

Assisterende Guvernør 
område 5 - Jens Martin 
Hansen, Aars RK: Brønder-
slev, Hals, Løgstør, Nibe, 
Viborg, Viborg morgen, 
Viborg-Asmild, Aars. 
jmsh@post.tele.dk

Assisterende Guvernør 
område 6 - Kim Holst, 
Randers Vestre RK: Bjerring-
bro, Hobro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre. holst.
kh@gmail.com

Assisterende Guvernør 
område 7 - Erik Salomon-
sen, Rønde RK: Ebeltoft, 
Grenaa, Grenaa-Djurs, Had-
sten, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde, Sæby. 
ingerik@os.dk

Guvernør Asbjørn Isaksen: 
Klaksvikar, Torshavnar. 
Dg1440-1112@rotary.dk

AG’erne og 
deres områder
Hvem er din assisterende 
guvernør?
En AG er ikke kun guvernørens assistent, 
men i høj grad også din klubs assistent.

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 
Udkommer hver den 1. i måneden. 
Deadline den 15. i måneden forud.

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Asbjørn Isaksen, mobil 40 456 456
dg1440-1112@rotary.dk

Redaktør og layout:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk


