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EndPolioNow
26. februar udnævnt til at 
være store indsamlingsdag

Polio plus kampagnen til udryddelse 
af den forfærdelige sygdom polio er 
for Rotarys vedkommende inde i den 
afsluttende fase i forhold til løftet fra 
januar 2009 om at indsamle i alt USD 
200 mio inden afslutningen af det kom-
mende Rotaryår den 30. juni 2012.

De nævnte USD 200 mio var som 
bekendt betingelsen for, at Gates Fon-
den donerede de USD 355 mio, der 
blev givet til Rotary ved International 
Assembly i San Diego i januar 2009.

På sædvanlig pragmatisk dansk 
måde beregnede vi i 1440, at vores an-
del af de nævnte USD 200 mio svarer 
til, at hver af vore klubber indbetaler 
USD 3.000 i løbet af treårsperioden 
2009 – 2012.

Nogle klubber har lagt beløbet ind i 
kontingentet, nogle har taget det af kas-
sebeholdningen, og andre har suppleret 
med diverse kreative aktiviteter for at 
fremskaffe endnu større beløb til Polio.

På landsplan er lørdag, den 26. 
februar 2011 udnævnt til at være 
”store-indsamlingsdag”, hvor hver en-
kelt klub og rotarianer får mulighed for 
at indsamle midler til ”End Polio Now” 
på forskellig vis.

Endvidere har et landsdækkende 
udvalg arbejdet ihærdigt med mulighe-
der for fremskaffelse af midler, herun-
der udvalget for firmaer og fonde, der 
har udsendt vejledninger og skemaer, 

så hver enkelt klub har mulighed for at 
rette henvendelse til firmaer og fonde i 
deres eget lokalområde.

Det samlede materiale fra udvalget 
for firmaer og fonde er for nylig udsendt 
til klubberne og indlagt på hjemmesi-
den under distrikt 1440, dokumenter 
og mappen ”Polio Plus 2010–2011”, 
hvorfra det kan hentes og anvendes 
ved henvendelse til de lokale firmaer og 
fonde med anmodning om støtte.

Send gerne pengene nu
Det vil være helt fint, om de indkræ-

vede og indsamlede midler indbetales 
snarest muligt til Polio kontoen med 
angivelse af indbetalerens og klubbens 
navn, så indbetalingen kan blive korrekt 
registreret – også i den afdeling af syste-
met, hvor hver enkelt klub har point til 
uddeling af Paul Harris Fellowships med 
PHF nål og emblem.

Det er mit indtryk, at vi med de 
nævnte USD 3.000 fra hver af vore 
klubber vil nå indsamlingsmålet lang tid 
før udløbet af indsamlingsfristen den 30. 
juni 2012. Når vi har nået vort mål, så 
vil vi fra distriktets side hejse flaget, råbe 
hurra, klappe i hænderne og erklære 
Polio Plus for afsluttet.

Er Polio så totalt udryddet senest den 
30. juni 2012?

Nej, desværre er der fortsat mindre 
antal nye tilfælde af Polio i de fire områ-
der, hvor sådanne fortsat findes, nemlig i 
Nigeria, Afghanistan, Indien og Pakistan, 
og det vil formentlig tage endnu en del 
år, før den frygtelige sygdom er endeligt 
udryddet – men Rotary har vist vejen til 
at ”End Polio Now”.

Herefter er det op til de berørte og 
alle øvrige lande at få udryddet resterne 
af Polio, for det er sådan, at det er dyrere 
ikke at udrydde Polio end at udrydde 
den totalt fra jordens overflade.

Tak for hver enkelt rotarianers og for 
hver enkelt klubs indsats og bidrag til 
Polio kampagnen.

Jens Kristiansen

Glæden ved at 
være i morgen-
klubben Randers 
Business 
Breakfast

Glæde udspringer ofte af ”det særlige”, 
der hvor man mærker en forskel, der hvor 
man gør en forskel sammen med andre – 
det tror jeg er alment gældende.

Og hvad skaber bedre sammenhæng 
og fællesskab end at skråle af sine lungers 
vilde kraft, vel at mærke i en spejderhytte 
”out of nowhere” – til Grease-klassikeren 
”Sommer Loving”?

Eller hvad med business speed dating 
”her er mit liv”-præsentation ved hjælp af 
sine gamle sko og støvler, dødsensalvorlig 
røgdykning, sprutgrinende travaljesejlads 
med en tur i sivene eller fundraisingkoncert 
med past-præsident på bas i tung og svedig 
soul function?

Glæden ved at være i RBB er, at vi nu 
har fundet ud af, hvem vi er. Det har taget 
tid og kræfter, og jeg er ikke i tvivl, ener-
gien bobler i rå mængder fra det sociale 
spor i klubben. Det er her vi får brændstof-
fet fra. 

Klubben blev etableret ud fra, hvad vi 
ikke skulle være, set fra et kommunika-

Af Annemarie Winther, med-
stifter af Randers Business 
Breakfast (RBB) og indehaver 
af Konsekvens.nu  –  gør for-
tælling til forretning.
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tionssynspunkt, en rigtig god 
øvelse for at blive skarp og klar 
på sin profil. 

Det er vi ikke!
Vi skulle ikke være: en 

traditionel, træt, konservativ, 
selvhøjtidelig, mandsdomineret 
rotaryklub! 

Nu må jeg lige skynde mig 
tilføje, at det var initiativtagerne, 
rotarymedlemmer fra andre af 
byens traditionelle klubber, der 
formulerede det! Derfor krattede 
de en gruppe mennesker ind 
fra rabatten af deres netværk. 
Blandt andet kom jeg med igen-

24-timers 
innovationsdøgn 
med Randers 
Business Breakfast

Kan man udvikle sin virk-
somhed på bare 24 timer? lød 
udfordringen i rotaryklubben 
Randers Business Breakfast 
(RBB). Her havde man kigget 
rundt på medlemmerne i klub-
ben og konstateret, at der bare 
ved en overfladisk vurdering 
var repræsenteret kompetencer, 
som i princippet kunne få et helt 
samfund til at køre rundt! Kunne 
de sættes i spil?

Hvad nu hvis … 
… RBB kunne stille med et 

”rescue team” bestående af et 
kludetæppe af kompetencer - 
analyserende, tekniske, prakti-
ske, talknusende, kreative – ville 
det så være muligt at sætte dem 
i spil, med det formål at udvikle 
innovative og brugbare løsnin-
ger på udfordringer, nutidens 
virksomheder står overfor?

RBB-medlem Søren Jan-
gaard holdt fast i tanken -  ville 

gøre den til handling. Han har 
tidligere planlagt og gennemført 
innovationsdøgn i en interes-
seorganisation og desuden 
igennem mange år arbejdet med 
innovation i dansk erhvervsliv. 
Han fik hurtigt opbakning i 
klubben og stablede en arbejds-
gruppe på benene.

To medlemsvirksomhe-
der meldte sig …
… til at være cases med ud-
fordringer, de gerne ville have 
innovative løsningsforslag på. 

Faktaboks:
Formålet med RBB’s 24-
timers innovationsdøgn.

•  At styrke netværket og 
de sociale relationer mel-
lem rotaryanerne.
•  At skabe et fælles sprog 
og arbejdsform omkring 
innovation.
•  At bringe potentielle 
samarbejdspartnere sam-
men om fælles udvik-
lingstemaer.
•  At give casevirksomhe-
derne løsningsmuligheder 
på deres udfordringer. 

nem en veninde, hvis far kendte 
en meget aktiv og respekteret 
rotarianer, tidligere erhvervschef 
i byen, og det var altså venin-
den, som sendte forespørgslen 
videre til mig.

Det er vi!
RBB er sat i verden for at 

være innovativ og at redefinere 
Rotary, simpelthen fordi organi-
sationen ellers vil uddø med de 
sidste dinosaurer. Og det er jo 
ikke let, når så mange traditio-
nelle rotaryklubber gerne vil for-
tælle os, at vi gør det forkert, og 
at vi skal læse de gule sider, gå 

med ”borgmesterkæder”, ringe 
med klokker og have små flag 
med i tasken, for at være korrekt 
klædt på, når vi skal i byen.

Som et helt naturligt resultat 
af denne proces er vi blevet 
systemets teenagere. Og vi kan 
li’ det. Det er sjovt, det er spæn-
dende, det rykker, og det giver 
helt sig selv, at det overordnet 
er ”Service About Self”, fordi 
vi slet ikke kan gøre det alene, 
for os selv. Vi vil gerne dele med 
resten af verden. 

Derfor er resultatet af spejder-
hytteturen - med overskriften 
24-timers innovationsdøgn - for 

det første, at to virksomheder 
gik derfra med håndfaste bud 
på, hvordan de på kort og på 
lang sigt kan skabe forandring 
med henblik på vækst i deres 
respektive virksomheder. For det 
andet at vi tilbyder konceptet til 
områder, hvor det ikke er nok 
at rejse penge, men hvor den 
samlede synergi, saft og kraft 
fra en gruppe af dynamiske, 
engagerede mennesker kan 
rykke os et skridt højere op fra 
udgangspunktet.

RBB – vi udvikler, mens 
andre sover!

Af Søren 
Jangaard 
fra Randers 
Business 
Breakfast RK
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Kan bruges på 
rotaryprojekter

Døgnet blev tilrettelagt minu-
tiøst. Deltagerne blev teoretisk 
klædt på, fik inspiration fra eks-
terne virksomheder, der arbejder 
med innovation, mulighed for at 
interviewe medarbejdere fra de 
to casevirksomheder samt rigtig 
god forplejning.

”Den stramme tidsplan, og 
det faktum at netværket allerede 
socialt fungerer godt, viste sig 
at være et godt fundament at 
skabe resultater på,” siger Søren 
Jangaard.

Han tilføjer, at døgnet tillige 
bekræfter ham i, at det kan være 

Udtalelser fra case-virksomhederne:
Toppac, direktør og indehaver Søren Mark Andersen:

Som ejer/leder mangler man nogle gange sparring i hver-
dagen, og innovationsdøgnet var en fantastisk mulighed for at 
få nogle input og bekræftet nogle ideer samt at vende nogle 
problemstillinger fra dagligdagen. Da RBB er en gruppe men-
nesker med vidt forskellige baggrunde, så får man virkelig en 
god dyb dialog i gang.

Toppac har valgt af fokuserer på to forslag: 1. It-værktøjer. 
2. Fra iværksætter til organisation.

Brdr. Andersen, direktør og indehaver 
Michael Andersen:

Et meget interessant og krævende døgn. Samtidig et godt 
socialt aspekt på klubplan. 

Vi fik en masse forslag til initiativer i overskriftsform fra 
andre vinkler, end vi plejer at få. Nogle af forslagene virker 
måske også skøre / banale ved første øjekast, men kan vise sig 
at modnes hen ad vejen. Det er jo nok det, der kendetegner 
innovation?

Vi arbejder videre med to konkrete forslag vedr. kunde-
pleje: Det skal være lettere at ringe og få os til at lave arbejdet 
+ udstrakt service. 

Toppac producerer emballager 
til fødevareindustrien og havde 
følgende udfordring: Hvad er 
en innovativ emballage, og 
hvordan får vi markedsledere til 
at støtte / åbne op for mindre og 
nye emballageleverandører? 

Brdr. Andersen er en entre-
prenørvirksomhed, som arbejder 
inden for jord- og kloakarbejder 
og med byggeprojekter. Virk-
somhedens innovationsudfor-
dringer var følgende: Hvordan 
bliver vi mindre konjunkturaf-
hængige, og kan vi finde nye 
markeds- og produktområder, 
der ikke er 100 % prisfokuseret 
som licitationsmarkedet?

godt at sætte sig selv under pres 
for at skabe handling – innovati-
onsdøgnet blev omtalt i Randers 
Amtsavis forinden, og der var 
indbudt en dommerkomite, der 
skulle vurdere resultaterne, når 
de 24 timer var gået.

De to casevirksomheder fik 
mange og varierede bud på, 
hvordan de på såvel kort som 
lang sigt, kan skabe fornyelse 
med henblik på vækst. Internt i 
klubben er der kommet forslag 
om at bruge metoden, når der 
skal laves årsplan, fordi det vil 
skabe fornyelse samtidig med 
langt større involvering og com-
mitment.

Visionen er, at RBB kan 
bruge ”RBB 24-timers in-
novationsdøgn” til at skabe 
erhvervsudvikling på områder i 
virksomheder og organisationer, 
som har brug for nye øjne på 
udfordringer. Det kunne også 
tænkes, at eksisterende rotary-
projekter, der i dag udelukkende 
støttes med penge, kunne have 
gavn af nye og innovative ideer.

Yderligere information:  
Søren Jangaard, 21 47 83 67

Distriktets GSE udvalg har fundet det helt 
rigtige team at sende til Florida til foråret.

Opgaven var svær – der var adskil-
lige kvalificerede ansøgere, men vi måtte 
vælge.

Teamet har forventet afrejse ca. 9. 
april og er nu i gang med at forberede sig.

Efterhånden som teamet får materialer 
klar, vil de blive lagt ind på GSE hjemme-
siden, men de skal lige i gang,

Med venlig hilsen
Finn Munk, GSE chairman
DG1440-0809@rotary.dk

Teamleder rotarianer Kristian Rask, Hjørring Morgen RK. 
Teammedlemmer: Erhvervsrådgiver Betina Rasmussen, Grenaa-Djurs RK, skoleinspektør 
Christian Bak, Hjørring Vestre RK, ingeniør Anne Rodil, Aalborg Stigsborg RK, frisørm-
ester Carsten Thygesen, Grenaa RK.

Group Studing Exchange holdet klar til Florida
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For syvende gang afholdt 
Hobro Rotary Klub Get-together 
under temaet ”Hyggeweekend 
i Hobro” i weekenden 4.–5. 
december. Distriktets unge 
inbounds fra vinterholdet W10 
og sommerholdet S10 var 
samlet til et intensivt døgn, hvor 
hygge, samvær og international 
samvær var i højsædet. 

28 unge trodsede sne og 
kulde og mødte op. Alle blev 
indlogeret i Hobro Idrætscen-
ter. Turen gik herefter til fods 
gennem Østerskoven til havnen 
ved Mariager Fjord, hvor der var 
arrangeret frokost på Gasmu-
seet. Mariagerfjords borgmester 
H.C. Maarup bød velkommen 
til de unge, og herefter var der 
frokost. Tilbage gennem skoven 
igen til idrætscentret, hvor de 
unge spiste aftensmad sammen 
med adskillige medlemmer med 
ledsagere fra Hobro RK. 

Herefter blev årets OUT-
STANDING STUDENT fra team 
W10 nomineret efter udsagn 
indsendt af distriktets counsel-
lores. Valget faldt på Jacqueline 
Irvine fra Randers Østre RK, der 
som mønsterstudent med 100% 
mod på tilværelsen, sit smittende 
gode humør, energi og positive 
tilgang til de udfordringer, hun 
har mødt, har fået maksimalt ud 

Get-together succes i 
Hobro - kåring af årets 
outstanding student

af sit år i Danmark. Belønningen 
er et diplom, en speciel pin samt 
kr. 300,-

Der blev herefter udleveret 
Julemærkepins til alle de unge 
sammen med reflekser fra Tryg-
fonden – alt til de flotte jakker.

Aftenen og natten blev 
overladt til de unge alene, dog 
bistået af en overnattende 
rotarianer.

Boldspil, dans, musik, snak 
og samvær og ikke mindst 
hygge gav ikke megen natte-
søvn til de unge, der ret trætte 
blev vækket søndag morgen 
til brunch og oprydning. Det 

obligatoriske gruppebillede blev 
taget, og endelig kom den hårde 
afsked. Dette var den sidste 
officielle sammenkomst for 
vinterhold W10 – alle skulle sige 
farvel til hinanden – måske ses 
vi aldrig mere?

De unge havde opført sig 
eksemplarisk, og inspektøren 
for Hobro Idrætscenter kunne 
afslutte: ”Har I flere af sådanne 
unge mennesker, håber jeg, vi 
ser dem til næste år!”

Peter Schaarup, 
distriktscounsellor

Salg af mobiltelefoner gav €12.470
I efteråret 2009 indsamlede nogle rotarianere på Sjælland 

brugte mobiltelefoner og solgte dem til et tysk firma, der betalte 
fra kr. 40,00 til kr. 80,00 for hver funktionsdygtig mobiltelefon.

Som følge af dette flotte resultat besluttede Rotary Danmark 
(de fem danske distrikter) at indsamle brugte mobiltelefoner til 
fordel for Polio indsamlingen i perioden fra den 1/1 til den 30/6 
2010.

I denne periode blev der indsamlet flere tusinde brugte mobil-
telefoner, der alle blev pakket og sendt til det firma i Tyskland, der 
havde købt de sjællandske mobiltelefoner i 2009.

Det viste sig efter sommerferien i 2010, at det tyske firma kun 
betaler fuld pris for nyere brugte mobiltelefoner og meget lidt eller 
ingenting for ældre brugte mobiltelefoner eller for ikke-funktions-
dygtige mobiltelefoner.

De funktionsdygtige mobiltelefoner af nyere dato blev afreg-
net til priser på mellem Euro 0,40 (for mange) og Euro 33 (for 
meget få) ifølge foreløbig afregning i november 2010 fra det tyske 
firma for 2.075 mobiltelefoner med Euro 3.328,00, svarende til 
en gennemsnitspris pr. telefon på kr. 12,00.

Det var slet ikke de priser, som vi havde håbet på og regnet 
med til Polio indsamlingen.

Heldigvis modtog vi lige før årsskiftet endnu en afregning fra 
det tyske firma for 950 nye og nyere brugte mobiltelefoner med i 
alt Euro 9.142,00 svarende til en gennemsnitspris på kr. 70,00.

Pr. den 1. januar 2011 er der herefter afregnet for i alt 3.025 
mobiltelefoner med i alt 12.470,00 Euro, svarende til en gennem-
snitspris for samtlige mobiltelefoner på kr. 30,00.

Den endelige afregningsopgørelse fra den tyske køber, der 
forventes fremsendt i begyndelsen af 2011, vil formentlig ikke 
ændre ret meget på det samlede resultat af mobiltelefonindsam-
lingen.

Der er grund til at rette en meget stor tak til de mange rota-
rianere og klubber, der har udført et stort og flot arbejde med at 
indsamle, pakke og sende mobiltelefonerne.

Selv om vi havde forventet et bedre økonomisk resultat af an-
strengelserne, er der grund til at ønske til lykke med det samlede 
beløb til Polio indsamlingen ”End Polio Now”.

Jens Kristiansen



Guvernør-
besøg i 
denne måned
I denne måned glæder jeg 
mig til at besøge følgende 
klubber:

Aalborg Stigsborg 3. januar
Aalborg Søndre 10. januar
Rebild 11. januar
Aalborg Vestre 17. januar
Hinnerup 17. januar
Hals 24. januar
Brønderslev 26. januar

Det sker i år i 1440
15. januar ansøgningsfrist for distriktsgu-
vernør 2013–2014 og COL repræsentant 
2013.

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

Alle indlæg sendes til:
guvernør 
Jens Kristiansen,  
dg1440-1011@rotary.dk, 
tlf. 98 92 64 42, 
mobil 40 19 48 00.

Redaktør og 
layout:
Carsten Thomasen
Frederikshavn 
Rotary Klub
ct@carsten-
thomasen.dk
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Det er ved at opstille en kandidat fra 
din egen klub, at du og din rotaryklub kan 
være med til at forme fremtiden for alle 
rotarianere i distrikt 1440.

Klubbernes indstilling af kandidater til 
Assisterende Guvernør Om-
råde 1 - Pernille Hovaldt, Hjør-
ring Morgen: Frederikshavn
Frederikshavn City
Nørresundby, Aalborg Stigs-
borg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre, 
Aalborg City
pernille.hovaldt@hjoerring.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 2 - Jørn Bach Hansen, 
Bjerringbro: Bjerringbro Kjellerup 
Langå Randers Søndre  Randers 
Vestre Randers Østre Randers 
Business Breakfast
jh@hp-elservice.dk

Assisterende Guvernør 
Område 3 - Henning Krabbe, 
Brønderslev:
Dronninglund Hirtshals 
Hjallerup Morgen Hjørring 
Hjørring Morgen Hjørring Vestre 
Sindal Skagen 
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 4 - Jens Søndergaard, 
Hadsten:
Ebeltoft Grenaa Grenaa-Djurs 
Hadsten  Hinnerup Rønde Ro-
senholm
dumpe@post8.tele.dk
 

Assisterende Guvernør 
Område 5 - Finn Carpentier, 
Hadsund:
Brønderslev Hals Hobro Sæby 
Viborg Viborg-Asmild Aars 
fcp@km.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 6 - Jan Brinck, Sydthy: 
Nibe Fjerritslev Hanstholm 
Nykøbing Mors Pandrup 
Thisted Åbybro 
janbrinck@mail.tele.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 7 - Svend Aage Jensen, 
Nibe:
Bangsbostrand Farsø Hadsund 
Løgstør Rebild Skive Skivehus 
Sydthy 
Svend.Aage@Jensen.mail.dk

Guvernør Jens Kristiansen:
Klaksvik
Tórshavn
dg1440-1011@rotary.dk

Hvem er 
din assi-
sterende 
guvernør?
En AG’er er ikke bare assistent 
for guvernøren – men i høj 
grad også for din klub!

1. Er det sandt?
2. Er det rimeligt for alle involverede?
3. Vil det skabe god vilje og 
     fremme  venskab?
4. Vil det være til gavn for alle 
     involverede?  

4-punkts prøven
Siden 1943 har vi i Rotary Internatio-
nal haft en 4-punktsprøve for det, vi 
tænker, siger eller gør:

Skal guvernøren for 
1440 i rotaryåret 
2013–2014 være fra 
din rotaryklub?

det spændende job som distriktsguvernør 
2013–2014 og som COL repræsentant 
2013 (Rotary Internationals lovgivende 
råd) skal være distriktsguvernør Jens 
Kristiansen i hænde senest lørdag den 15. 
januar 2011.

Interview af ansøgerne til distriktsgu-
vernør og COL repræsentant foretages af 
distriktets nomineringsudvalg og finder sted 
søndag den 6. februar i Rebild.


