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Et Rotaryår, der byder
på mange udfordringer
Så er vi i gang med et nyt
Rotary år, og jeg tænker,
at for mange er det en hårdere opstart end tidligere
år ovenpå og sammen med
Covid-19.
Dette Rotary år har fokus på forandringer og implementering af nye tiltag:
• Formøder erstattes af dialogmøder i april-juni måned mellem
klubberne og de assisterende
guvernører for at sætte skub i
strategiarbejdet i klubberne og
samarbejdet mellem distriktet og
klubberne.
• Guvernørbesøg erstattes af distriktsbesøg, og allerede nu
overtager flere gode fagfolk fra
distriktet opgaven med at skabe
mest mulig værdi for klubberne
og deres behov for Rotary viden.
• Der udpeges nye udvalg for at
styrke medlemssiden, uddannelsesområdet og kommunikation i
distriktet.
• Der arbejdes på nye og nødvendige uddannelser for bl.a. Club
Counsellor’s. Et arbejde, vi får
tid til at komme i dybden med, nu
hvor ungdomsudvekslingen også
er sat på hold pga. Covid-19.

•

•

Der udarbejdes og trykkes nye
handout foldere til alle rotarianere – fordi vi i distriktet tror på,
at det nytter at række ud til klubberne. Foldere med fokus på tilbud og ressourcer for klubber og
rotarianere.
Der arbejdes internt i distriktet
på at skabe bedre distriktsrådsmøder og mere
inddragelse af
assisterende guvernører samt
øvrige gode folk
fra distriktet.

Fastholdelse er også
udvikling
Det altafgørende fokus
i klubberne vil være på
medlemssiden. Både
fastholdelse og nye
medlemmer bør ligge
alle klubber på sinde.
Målsætningen
om,
at D1440 ønsker at
tage et medansvar for
medlemsudviklingen
begyndte således allerede sidste år gennem
en storstilet Facebook
kampagne i september
2019. Kampagnen gav

synlighed gennem en rækkevidde på en
kvart million i en udpeget målgruppe
og 216 leads fra interesserede – og måske – potentielle nye medlemmer gennem 32 delte, gode historier om Rotary.
Et nyt og styrket medlemsudvalg skal
nu fortsætte arbejdet og sikre, at vi får
yderligere udbytte af kampagnen, og vi

2
vil fortsætte med masser af tilbud om
assistance og uddannelse, så klubberne
bliver så attraktive som muligt. Et godt
klubliv, en vital klub med godt kammeratskab og hvor alle går lidt gladere
hjem, end da de kom, giver bæredygtige klubber.
Forpligtende fællesskab
Årets tema i distriktet er FN’s 17 verdensmål, for bæredygtighed handler
om meget mere end hensynet til vores
natur. Det handler om langtidsholdbarhed, godt lederskab – og ikke mindst:
følgeskab.
Vores visioner er at gøre Rotary/D1440
og dermed klubberne stærkere, og missionen er derfor, at D1440 skal være et
aktivt ressourcecenter for klubberne.
Et veloverstået strategidøgn den 30.
august gav yderligere inspiration og
input til det strategiske arbejde fremadrettet, og vi glæder os til at igangsætte
flere gode og værdiskabende tiltag til
glæde og gavn for klubberne og fællesskabet.
En appel til alle rotarianere: ledelse af
frivillige er langt sjovere og mest givende for alle, når der er engageret og
ansvarligt følgeskab. Det kaldes et forpligtende fællesskab, og det mener jeg,
at vi alle skylder hinanden og etikken
i at være rotarianer. Information, viden
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og tilbud har kun værdi, hvis der er en
modtager i den anden ende – og som
et netværk, der har etik og moral i højsædet, bør følgeskab være en selvfølge.
Det digitale vinder indpas
Flere forandringer er på vej både fra
og i Rotary International og i vores
distrikt. Vi skal naturligvis tilpasse os
den virkelighed, vi lever i, og hvor fx
det digitale er kommet for at blive. Virtuelle møder i alle former kommer vi til
at se flere af – og måske er det slet ikke
så skidt, som nogle tror. Det giver langt
flere muligheder for at mødes/afholde
møder, dele viden, sparring, networking og fleksibilitet.
Der er desuden åbnet op for nye klubformer, blandt andet i form af satellitklubber, som tilknyttes en eksisterende
klub.
Med den tyske verdenspræsident Holger Knaack’s motto in mente – Rotary
Opens Opportunities – vælger jeg derfor at tro på, at vi kan mere end vi selv
tror, og at vi sammen kan styrke Rotary
i vores distrikt.
Covid-19
Smitten er desværre meget sporadisk og
kan blusse op med kort varsel. Derfor
ser vi også nogle klubber være hårdere
ramt end andre. Vi mener derfor heller ikke, at vi fra distriktets side af kan

Bestyrelsesuddannelse
Modulet Grundlæggende Bestyrelsesansvar via Akademiuddannelsen fra
Dania Erhverv afvikles lige nu med
fuldt hold i Randers på tre hele torsdage.
NYT kursus i 2021 ligeledes i Randers på tre hele onsdage (13/1 + 27/1
+ 10/2) med aflevering af opgave den
24/2 og afsluttende eksamen den 4/3.
Priser er kun kr. 6.000 inkl. forplejning plus en bog til kr. 400 pr. person.
Kontakt chefkonsulent Annemette
Lyngby på mail anly@eadania.dk eller
telefon 61 95 35 28.

komme med generelle udmeldinger det må være op til klubben og medlemmer selv at afgøre. Vi vælger fortsat at
følge myndighedernes gældende krav,
og det er det svar, vi giver til de klubber,
der retter henvendelse til os.
Med hensyn til distriktsarrangementer
vil vi dog gerne påpege, at man gør
opmærksom på afstandskravene: min.
1 meters afstand, ingen håndtryk eller
kram samt 2 meters afstand ved sang.
Vi har mange distriktsofficerer, der besøger klubberne. Personligt tager jeg
en Covid-19 test hver uge, og sikrer
mig, at jeg holder god afstand. Vi vil
ikke pålægge jer at skulle testes, men
naturligvis påpege, at såfremt du har
mistanke om smitte, så aflys dit besøg.
Jeg glæder mig til et frugtbart samarbejde.
Laila Christensen
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International Poliodag
den 24. oktober 2020
International Poliodag den 24. oktober er et tidspunkt, hvor rotarianere og
rotaract’ere over hele kloden kan øge
bevidstheden om vores arbejde for at
udrydde polio for altid. Hvis vi forbliver engagerede i at gøre fremskridt, vil
polio være den anden menneskelige
sygdom, der nogensinde er udryddet
globalt. Kopper er den eneste sygdom,
der tidligere er udryddet globalt. WHO
erklærede den for udryddet i 1980.

demiske land i Afrika - registrerede sit
sidste tilfælde af vild polio. Det er et
vigtigt skridt fremad i kampen for at
udrydde polio og beskytte verdens børn
mod denne lammende sygdom.
Det viser, at udryddelse er mulig,
selv under meget vanskelige omstændigheder. Vild poliovirus lammer stadig børn i Afghanistan og Pakistan, og
så længe polio findes, er det stadig en
trussel overalt.

Afrika poliofri
WHO’s afrikanske region blev officielt
certificeret fri for vild poliovirus den
25. august. Denne milepæl kommer fire
år efter, at Nigeria - det sidste polio-en-

COVID-19
En polio-fri verden er mulig, men vi
kan kun opnå det gennem en vedholdende indsats. Med udfordringerne fra
COVID-19 pandemien er det endnu

Giv din tid
At afslutte en sygdom kræver
en massiv indsats, og Rotary
og vores partnere kan ikke gøre
det alene. Lær hvordan du kan
deltage i vores bestræbelser på
at afslutte polio.

Doner dine midler
Vi er tættere end nogensinde
på at udrydde polio, men vi er
ikke færdige endnu. Vi har stadig brug for midler til at fortsætte vaccinationer og overvågningsindsats.

Doner din stemme
Vi har brug for din stemme til
at hjælpe os med at afslutte polio nu. Bliv involveret og spred
budskabet, så vi kan afslutte
den anden menneskelige sygdom i historien.

Deltag i Poliodagen, hvor sundhedseksperter og partnere verden over deler
vores fremskridt på vejen mod polioudryddelse.

Rotary og
Forenede Nationer (FN)

I fællesskab

Besøg Rotary Internationals Facebook-side og www.endpolio.org
PDG Torben Folmer Bech
D-1440 Polio Plus Formand

Deltag i bestræbelserne på at vaccinere børn og afslutte polio ved at
organisere en Poliodag-begivenhed i
lokalsamfundet.
afholdt
en gangI 2019
for alle
- Rotarymedlemmer mere end 5.900 begivenheder
i 136 lande.
I år giver online
bedet
skylder
vi verdens
børn
givenheder og aktiviteter os mulighed
1985 besluttede ROTARY at gøre verden poliofor at udvide vores rækkevidde endnu
. I 1988
gik WHO, UNICEF og CDC (US Centers
mere og inspirere andre til at slutte sig
r Disease
Control and Prevention) med i fæltil os.

vil vi udrydde polio

sskabet og der blev etableret et meget tæt
marbejdet .

vigtigere, at Rotary fortsat opbygger
bevidsthed og skaffer midler til polioudryddelse.
Vær en del af historien – her er 3 forslag:

Da FN skulle grundlægges,
benyttede man sig af Rotarys erfaringer med internationalt arbejde. Delegerede
fra 27 af de 51 medlemslande var rotarianere og
præsidenten for FN’s generalforsamling i de første 10
år var den belgiske rotarianer Paul-Henri Spaak.
FN blev grundlagt den 24.
oktober 1946. Dagen er udnævnt til international Poliodag.
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INVITATION OG PROGRAM

for PrePets november i Brønderslev og Randers
TORSDAG DEN 19.11.
Tradium, Minervavej 57,
8960 Randers
(syd klubber)
- AG område 5-6-7-(8)

PROGRAM
Kl 17.45 Registrering og modtagelse
Kl 18.00 Spisning
Kl 18.30 Velkomst og præsentationsrunde
Kl 18.45 Sang

TORSDAG DEN 26.11.
Nordjyllands Idrætshøjskole,
Parkvej 61, 9700 Brønderslev
(nord klubber)
–AG område 1-2-3-4-(8)
Mødeprogrammet er lavet ud fra en
præmis om at skulle være ﬂeksibelt
ift. den værende og ukendte Corona
situation.
ARBEJDSTITEL:
PrePets med aktive
Rotarianere og virkelighed

DISTRIKT 1440

Kl 18.50 Intro mm.

DGE Jes Berg Gertsen

Kl 19.20 Facts om det at være præsident og elect

DG Laila Christensen

Kl 19.50 Det at være præsident,
aktiv forretningsmand og familiefar
Hvordan gjorde jeg?

PP Martin N. Andersen
Aalborg Østre RK

Kl 20.10 Dialogmøder, skemaer:
Erfaring og hvordan gør vi det sammen?

AG:
N: Jens A. Hedegaard
S: Bodil S. Jørgensen

Kl 20.30 Kaﬀe, pause og workshop ”ERFA” med område AG

AG gruppen

Kl 21.10 Gennemgang af budgetudkast for 2021-22
Kl 21.30 Afrunding – tak for i dag

Distriktskasserer/DGE
DGE

Corona situationen: Det er distriktsledelsens klare og enkle mål, at alle deltagere skal føle sig trygge. D.v.s. som minimum en
overholdelse af myndighedernes gældende krav. Forsigtighedsprincipper: Er der forhold i arrangementets
udførelse, der vurderes at kræve særlige retningslinjer vil disse blive ført i protokol og aftalt med arrangementsstedet. Programmet er udarbejdet, således at dele kan optages på en video præsentation for et evt.
virtuelt PrePets.
Tilmelding:
Mulighed for at melde sig til på den alternative dato.
Møderne er oprettet på web’en. Jeg glæder mig til at se jer!
Jes Berg Gertsen.
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Støtte fra Sydthy Rotaryklub til e-klubben
ved Hjerteforeningens landsindsamling
Rotary E-Club One of Denmark deltog
søndag den 30. august i Hjerteforeningens landsindsamling og nåede målet,
så vidt vi kan skønne, inden det officielle resultat foreligger: At samle ind
på mindst 15 ruter, der så udløser en
gevinst i form af en hjertestarter og et
klimaskab samt en serviceplusaftale
med 24/7-overvågning.
Hjertestarter og det frostsikrede klimaskab vil vi donere til en lokation i
byen Uummannaq i Nordvestgrønland,
460 km nord for polarcirklen.
Serviceplusaftalen doneres til en
grundejerforening i Køge Bugt-området.
Uummannaq ligger på en 12 km²
stor ø i fjorden af samme navn. Adgang
er via helikopter eller båd. Der bor omkring 1280 mennesker i byen, hvoraf
en halv snes procent er danskere.
I e-klubbens gruppe deltog også et
medlem fra Sydthy Rotaryklub og to
medlemmer fra gruppen Gl. Nældebjerggaard Grundejerforening i Greve
(som selv manglede to af de nødvendige fire deltagere for at kunne gå sig
til en serviceplusaftale til den hjertestarter, foreningen gik sig til ved Hjerteforeningens landsindsamling i 2019).
Da serviceplusaftalen ikke kan
bruges i Grønland, havde Hjerteforeningen på forhånd givet os lov til at
donere den videre til gruppen Gl. Nældebjerggaard Grundejerforening.

De to medlemmer fra grundejerforeningen sikrede os mod frafald
ved sygdom og lignende på indsamlingsdagen.
De to indsamlingsgrupper, e-klubben og grundejerforeningen havde
samme gruppestarter (et medlem af
både e-klubben og grundejerforeningen).
I ”fri handel” koster serviceplusaftalen ca. 3.600 kr. som årsabonnement.
Hjertestarter og klimaskab står i ca.
22.000 kr.
Med den eksterne hjælp i form af
tre deltagere kunne e-klubbens gruppe
dække de nødvendige 15 ruter samtidig med, at fire af vore egne medlemmer påtog sig at gå to ruter hver.
To af vore medlemmer sponserede
desuden hver en såkaldt digital rute til
en pris af 1.000 kr., som i alt bragte antallet af indsamlingsruter op på 17.
Vi dækkede ruter i det storkøbenhavnske område, i Nordsjælland, i
Køge Bugt-området, på Fyn og i Agger
ved den vestlige ende af Limfjorden.
Ved Hjerteforeningens landsindsamling sidste år gik Rotary E-Club
One of Denmark sig til en hjertestarter
og klimaskab, der blev doneret videre
til Grønlands Maritime Center i Nuuk.
Hjerteforeningens landsindsamling
2020 var for første gang helt digital,
hvor der skulle betales enten via mobilepay eller sms.

Pastpræsident Lene Hougs, Sydthy Rotaryklub,
deltog sammen med Rotary E-Club One of
Denmark i Hjerteforeningens landsindsamling
2020. Hjertestarter og klimaskab doneres til en
lokation i Grønland.

Ligesom sidste år går hele indsamlingen til anskaffelse af hjertestartere i
klimaskab til fordeling over det ganske
land, og for første gang følger der i år
så også en serviceplusaftale med.
Landsindsamlingen var på grund af
coronakrisen udsat fra maj.

Lone Hougs inddsamlingsrute.
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Samarbejde om åbent hus
Onsdag den 4. marts blev der afholdt
Åbent hus på Hotel Hvide Hus.
Dog blev det ikke afholdt på en helt ordinær måde. Udover at selve indholdet
ikke var som vanligt med oplæg, anekdoter og en masse fakta omkring, hvad
Rotary er, så var det også anderledes,
fordi det var to klubber, som prøvede
at tiltrække nye medlemmer til samme
arrangement. Aalborg Nørresundby
Rotary Klub havde stået for rammerne
og det indhold, som skulle fortælles
om Rotary, hvor klubben inviterede
Aalborg Rotaract til at tage deres egne
gæster med samt fortælle om dem selv.
Ved at Aalborg Nørresundby Rotary
Klub var så storsindet at lade Rotaract
være en del af deres Åbent hus, har det
været muligt for klubben at finde nogle
flere potentielle medlemmer. Som Rotaract klub er vi altid glade for at kunne
samarbejde med Rotaryklubber, både i
vores AG område samt resten af distrikt
1440, fordi det gør de mål, vi sætter os,
lettere at nå.
Desværre lukkede Danmark, da Aalborg Rotaract selv skulle have møde
igen, så vi kunne ikke se et direkte resultat af samarbejdet. Men nu, efter at
vi er begyndt at afholde møder igen,
kan vi se, at de gæster, som deltog i
Åbent hus, vender tilbage og er interesseret i medlemskab.
Udover det målbare, nye medlem-

mer, har Aalborg Rotaract som klub
fundet en formular til, hvordan man afholder Åbent hus, og har fået et tættere
bånd til Aalborg Nørresundby Rotary
Klub, som gør Rotaract mere åben for
samarbejde med dem i fremtiden. Samarbejdet mellem klubberne viser også,
at forholdet mellem Rotary og Rotaract
kan være nuanceret og være værdiskabende for begge parter.
Men hvad kan det så bruges til, at en
Rotary klub og en Rotaract klub holder
Åbent hus sammen? Altså udover, at
det er en god ide? Hvis man ser på byer,

hvor der er flere Rotary klubber, så
fremfor at hver klub holder deres eget
Åbent hus, kunne klubberne holde et
fælles arrangement med hver klub tydeligt repræsenteret. Dette kunne være
med til at gøre Rotary mere synlig og
sikre, at hver gæst kom med i den klub,
som passede til dem. Så et fælles Åbent
hus er ikke kun for Rotaract og Rotary,
men kan sagtens være noget, som udføres som en fælles ting i større byer.
Aalborg Rotaract vil gerne give en
stort tak til Poul Søe Jeppesen og Jan
Bjerre Holst for at inkludere os.

Ændringsforslag til Rotary International
Hvert 3. år afholder Rotary International sin lovgivende forsamling, som
tager stilling til indsendte ændringsforslag til RI’s grundlov, RI’s forfatning,
RI’s vedtægter og grundlovene for Rotaryklubber og Rotaractklubber.
Alle aktive medlemmer kan fremsætte forslag, der dog først skal godkendes i klubben. Derefter sendes de til
distriktets COL-repræsentant, Torben
Folmer Bech, senest 1. oktober 2020.
Forslagene sendes derpå til distriktets

klubber og kommer til afstemning på
årsmødet lørdag den 31. oktober 2020.
Derefter sendes forslagene til Rotary
International, der efter juridisk behandling samler alle forslag til afgørelse ved
afstemning på COL, Council on Legislation, i april 1922.
Se nærmere i sidste månedsbrev
(juni 2020). Eventuelle ændringsforslag skal være Torben Bech i hænde
senest den 5. oktober.
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Ny folder
over distriktets ledelse
på vej ud til
klubberne
Vi har fået trykt en ny folder over
distriktets ledelse og tilknyttede
ressourcepersoner til uddeling
til alle rotarianere, så alle kan se
og få fat i viden, sparring, hjælp
og info. Brug den som et godt
opslagsværktøj – og inddrag distriktets folk i jeres planlægning
og strategiske arbejde.
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TINFORMATIONER
OVERSIGT OG KONTAK
OG -UDVALG
ÅD
SR
PÅ DISTRIKT

RLI-14
er aflyst
Coronasituationen lige nu går desværre i den forkerte retning og
mange steder også i Nordjylland er
kritiske.
Regeringen har netop indført
nye restriktioner på landsplan.
På baggrund af den ændrede situation er det besluttet at aflyse efterårets RLI-14 i Rebild.
Vi håber, at det er forsvarligt
at gennemføre kursus på forårets
planlagte datoer 27. marts, 24. april
og 29. maj 2021.
Vi beklager aflysningen og håber
på alles forståelse.
Venlig hilsen
Flemming Larsen, RLI Leder
Rotary D-1440

Strategidøgn i Rotary Distrikt 1440:

Rotary åbner op for nye muligheder
Søndag den 30. august 2020 var en
dejlig solskinsdag… Alligevel valgte
en stor gruppe af Rotarianere at bure
sig inde på den flotte Klarupgaard ved
Aalborg for at arbejde med distriktets
strategi for 2020-2021.
Formålet var at få input til strategien
og distriktets arbejde og prioriteringer
fremover.
Dagen var en blanding af indlæg,
oplæg, gruppearbejde, præsentationer i
plenum og debatter. Vi lavede gruppearbejde i tre grupper, hvor der blev debatteret og lavet brainstorming, og bagefter blev alle de gode input fremlagt i
plenum. Vi var godt hjulpet med processen og gennemførelsen af strategidagen, da vores distriktsguvernør Laila
Christensen er professionel coach og
facilitator. Det fungerede rigtig godt.
Da guvernørgruppen havde fået input nok at arbejde videre med, blev
vi lukket ud af buret igen… ud i solen. Dermed ikke sagt at der ikke kan
komme flere gode idéer; det er nemlig
altid muligt at komme med gode input

til distriktsledelsen, så Rotary kan åbne
op for flere nye muligheder.
Strategidagen var arrangeret af Laila
Christensen (DG), Jes Berg Gertsen
(DGE) og John Christensen (DGN).

Mads Møller Pedersen
Hadsten Rotary Klub
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Fremtidsplaner og medlemsudvikling
i klubberne i Danmark
Frafald af medlemmer ligeligt
fordelt på Rotary anciennitet
Af formanden for Rotary Danmark,
Jan Aagaard
I 2019/20 har klubberne i Danmark
optaget ca. 500 nye medlemmer,
men der er gået ca. 1000 medlemmer ud.
Corona har haft indflydelse på
mulighederne for optagelse af nye
medlemmer, da vi ikke har kunnet
optage nye i 3-4 måneder.
Tallene viser også, at frafaldet
af medlemmer ikke mest er de nye
medlemmer, der melder sig ud på
grund af bristede forventninger,
men at frafaldet er er ligeligt fordelt
på Rotary-anciennitet.
Det er en nyttig erkendelse. Den
fortæller os, hvad vi skal gøre, nemlig at gøre os lækre nok til både at
tiltrække nye og at fastholde de bestående.
Jeg er overbevist om, at frafaldet
især kommer af manglende forventningsafstemning og uklarhed over
klubbens mål og ønsker.
Der er efter min mening et behov
for, at vore klubber arbejder med en
fremtidsplan på minimum 3 års sigt.
Når klubber laver en fremtidsplan, der viser hvad den vil stå for,
og som rækker mere end et år frem,
giver det en rød tråd og en indsigt,
der fortæller nye medlemmer, hvad
de går ind til, og viser de bestående,
at klubben vil og kan noget, både på
kort som på langt sigt, som de hver
især så helst skal kunne identificere
sig med. Derfor skal alle involveres
på den ene eller anden måde i arbejdet med en klubs fremtidsplan.
Vore klubber vægter naturligt
nok netværk, servicetjenester og
kulturudveksling forskelligt, og
sådan må det være.

”Gammel er ikke skrammel”

Gennemsnitsalderen i Rotary er 60
år. Alder betyder ikke noget i Rotary, alle har noget at give.
”Gammel er ikke skrammel”.
Dem lidt oppe i årene byder på erfaring og netværk, som de unge kan få
glæde af, og som kan være med til at
styrke klubberne.
Jeg tror, vi kan aktivere mange
ældre medlemmer mere til glæde
for alle, også de yngre, som heldigvis kommer til.
Vi skal, på hver vores måde,
spille hinanden bedre. Vi skal være

positive og tale Rotary op, i stedet
for at se det halvtomme glas.
I min tid som Guvernør mødte jeg
utallige glade, motiverede og engagerede personer, som vil klubberne det
bedste, og det er noget, der giver mig
en tro på, at vi snarligt vender medlemsudviklingen til gavn og glæde
for alle klubber og medlemmer.
Guvernørerne har meget fokus på
medlemsudviklingen, og jeg er sikker på, at et godt samspil med klubberne og deres medlemmer vil være
med til at skabe en flot udvikling for
Rotary på alle fronter i 2020/21.

Jan Aagaard,
formand Rotary
Danmark 1920-21.
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Her ﬁnder du din
assisterende guvernør

?

Område 1:
VAKANT.
Frederikshavn, Frederikshavn
Bangsbostrand, Frederikshavn
City Morgen, Sindal, Skagen,
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Jens Arne Hedegaard,
Brønderslev RK
jensarnehedegaard@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund,
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring,
Hjørring Morgen, Hjørring
Vestre
Område 3:
Johs. Bindslev
Aalborg-Nørresundby RK
johs_bindslev@stofanet.dk
Nibe, Rebild, Aalborg City
Morgen, Aalborg Nørresundby,
Aalborg Stigsborg, Aalborg
Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg
Østre
Område 4:
Jørgen Leonhard Jensen
Han Herred RK
Leonhard.el@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors, Pandrup, Sydthy,
Thisted, Aabybro
Område 5:
Bodil Serritslev Jørgensen,
Skive Fjord Morgen RK
info@av-2.dk
Farsø, Hadsund, Hobro,
Løgstør, Skive, Skive Fjord
Morgen, Skivehus, Aars
Område 6:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå,
Randers Business Breakfast,
Randers Søndre, Randers
Vestre, Randers Østre, Viborg,
Viborg-Asmild, Viborg Morgen
Område 7:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs,
Grenå Go’morgen, Hadsten,
Hammel, Hinnerup, Rosenholm, Rønde
Område 8:
Laila Christensen
Aalborg Nørresundby RK
Dg1440-2021@rotary.dk
Tórshavnar, Klaksvikar

Nyt i 1440

DISTRIKTSKONFERENCE
AFLYST!
Det er med stor beklagelse at meddele,
at selve distriktskonferencen aflyses i
år grundet Covid-19 og forsamlingsforbuddet, lørdag den 31. oktober 2020. I
stedet afholdes årsmødet for klubpræsidenter, sekretærer og distriktsrådsmedlemmer denne lørdag i tidsrummet kl.
10-12 som både et fysisk møde og et
virtuelt møde, som bliver optaget. Brev
er udsendt til alle.
Traditionen med guvernørens middag fredag den 30. oktober 2020 aflyses ligeledes.

Kalender
Distriktsbesøg:
24. sep. Hammel
28. sep. Viborg-Asmild
29. sep. Skivefjord Morgen
1. okt. Skagen
19. okt. Hinnerup
22. okt. Hjallerup Morgen
22. okt. Randers Østre
27. okt. Aalborg Østre
28. okt. Hadsund og Hobro
28. okt. Hadsten
Øvrige begivenheder:
31. okt. Årsmøde

Velkommen til nye medlemmer!
Indmeldt siden sidste månedsbrev:
Bjerringbro
Christine Krüger Hansen
Michael Pedersen
Frederikshavn City
Søren Lund Nicolaisen
Grenaa
Casper Juhl
Grenaa-Djurs
Inge Dorte Mandrup
Hirtshals
Anders Norman Aagaard Hansen
Henrik Lykkegaard Jensen
Hjallerup Morgen
Torben Mersholm
Helle Flou Sørensen
Hjørring
Jakob Storm Bruun
Hobro
Gitte Vestergaard
Klaksvikar
Jógvan Ósa
Fridin Ziskason
Nykøbing Mors
Peter Frilund

Alle indlæg sendes til: DG Laila Christensen, mail: dg1440-2021@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Randers Business Breakfast
Thomas Bach
Anders Bjørn
Tomas Guldberg Hansen
Rønde
Vibeke Kahl
Skive Fjord Morgen
Ida Ulrich Bregnhøj
Per Lunde Lauridsen
Malene Storgaard Bach Sevelsted
Sydthy
Palle Søndergaard
Tórshavnar
Teitur Samuelsen
Viborg-Asmild
Lars Hamann
Friedrich Schlesinger
Pia Vendelbo
Aalborg Søndre
Karsten Brødbæk
Palle Bo Bossen Christensen
Henrik Abel Larsen
Aalborg Østre
Christian Gustavsen
Aars
Katrine Hertzberg Sørensen

