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Orientering fra din 
distriktsguvernør 
Christian Boldsen

Det er dejligt at ønske 
jer alle velkommen til et 
nyt Rotary-år 2016-17.

Året 2016-17 skal gå over i historien som 
klubbens bedste!!

Deltagerne ER også specielle – det er nem-
lig jer! Så det er helt ok at have store ambitio-
ner!

Året skal være særligt, fordi det er året, 
hvor der nikkes ja – rotarianerens foretrukne 
hovedbevægelse.

At sige ja – flytter. 
At sige nej, fastholder og 
afviser udvikling

Den gammelkendte spørgsmål: Ønsker du 
udvikling i din virksomhed? Alle svarer ja – om 
ikke andet for ikke at blive fyret.

Men når man spørger: ønsker du forandring 
– så er tilslutningen straks mere forbeholden. 
Vi har det jo meget godt og hyggeligt, som vi 
har det. Går det ikke ok?

Men har du sagt ja til udvikling af klub-
ben, skal du vide,  AT UDVIKLING ER LIG 
FORANDRING.

Vil du din klubs udvikling – så skal der for-
andring til. Ikke nødvendigvis store forandrin-
ger – men en nikken ja til, at vi prøver med 
nye samarbejder, nye måder at agere på, at vi 
regner med hinanden.

Nye ? samarbejder: 
Intercitymøder – 2-3-4-5 klubber sammen 

om et mega-arrangement? Hvor der måske er 
inviteret en del andre erhvervsnetværk med? 

Deltager Inner Wheel altid i jeres lokale 
projekter?

Deltager Rotaract jævnligt i jeres møder? 
Deltager de i jeres projekter?

Har I god kontakt med f.eks. Røde Kors 
eller kommunen vedr. evt. hjælp til flygtninge-
centre?

Er der løbende møder med Round Table – 
og Junior Chamber?

Nye ? måder at agere på:
Skulle vi lige flytte vores møde en enkelt 

uge, så vi sammen med vore naboklubber kan 
lave et intercitymøde?

Kunne man ringe til en kammerat, der 
næsten ikke møder op – og sige, at han er 
savnet?

Tilmeld to unge ledere til Ryla og  to rotari-
anere til RLI om året! 

Vil I udfordres med facilitatorer fra distrik-
tets kursus – og klubmødetilbud?

Og klart: 
DU SOM RELATIV NY BØR DELTAGE 
PÅ FØRSTKOMMENDE ”NY I ROTARY”.

Synlighed!!: Fik I indsendt billede fra jeres 
sidste Rotarymøde på facebook? Skilter I med 
jeres projekter i ind- og udland? Deltog klub-
ben i sidste ”open by night” med en stand?

Vi regner med hinanden:
Vi gør, hvad vi lover hinanden. Vi har et 

ansvar for at sprede budskabet om, at Rotary 
er for dem, der vil bruge fritid med mening.  

Har vi nikket ja-tak til at være i Rotary  
– ER det et ja!

Christian Boldsen – DG 2016-17

At nikke ja-tak!

Du kan stadig nå at 
tilmelde dig Rotary 
Leadership Institute 
(RLI) i Randers!

Har du lyst til at udvide dit Rotary 
net værk? Ønsker du at gøre en forskel i 
din klub? Har du mod på at forbedre dine 
kompetencer som leder?

Ønsker du at øge din viden om Rotary?
Ved du, at du skal være klubpræsident 

om ikke så længe?
Hvis ja til bare et af disse spørgsmål, så 

kontakt din præsident og tilmeld dig det 
førstkommende RLI snarest og senest den 
24. august.

Læs mere her, hvor du også finder 
tilmeldelsesblanket til kurset: 

http://www.rotary.dk/rli-rotary-leader-
ship-institute-0.

Det sagde tidligere deltagere bl.a. om 
deres deltagelse i RLI:

• Det var alle tiders
• Jeg fik ny energi
• En utrolig positiv oplevelse

Kom og afprøv disse udsagn. – Vi 
glæder os til at møde dig på RLI!

Per Hylander, leder af RLI
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Distrikts-
konference

i Randers
Af program for konferencen kan nævnes:
 Foredrag om ”Nødvendigheden af uddannelse i Danmark”
 Præsentation af succesfulde Rotary projekter
 Verdenspræsident John F. Germ’s hilsen og budskab v/ PDG Anders Lindberg, Sverige
 Skab en attraktiv klub – inspireret gennem distriktets uddannelsestilbud 
 En musikalsk oplevelse
 Polio – vi er tæt på målet…!
 RYLA – ”Det fik jeg ud af deltagelse i RYLA”
 Hjemvendt udvekslingsstudent – ”Her har I mig tilbage”
 Rotaract – ”Positivt Hærværk” – præsentation af projektet
 Årsmøde i distriktet

Detaljeret program og diverse bilag udsendes inden konferencen direkte til klubberne pr. mail.

Hvem kan deltage?
Det kan alle rotarianere og deres partner…
2 personer fra hver klub (som regel præsident 

og sekretær) deltager gratis (tilmeldingskode DK1)
Øvrige deltagere fra klubberne betaler 575 kr.  

pr. person (tilmeldingskode DK2)
Tillæg for deltagelse i middag fredag aften og 

overnatning i dobbeltværelse, pr. person 800 kr. 
(tilmeldingskode DK3)

Udvekslingsstudenter
Vi forventer, at alle udvekslingsstudenter delta-

ger, så de dels kan hygge sig sammen, dels kan 

deltage i præsentationsprogrammet.
Udvekslingsstudenternes deltagelse er 

gratis. Husk at aftale transport af de unge til 
og fra Randers. 

Tilmelding:
Mødet er oprettet i distriktets mødekalen-

der. Præsidenter og sekretærer er sat ind på 
forhånd. Øvrige deltagere indtaster medlems-
nummer i rubrikken ”tilmeld anden møde del-
tager” og trykker derefter på ”Tilføj”.

I feltet bemærkninger skrives tilmeldings-
koden og navn på eventuel ledsager (se i 

venstre kolonne). Samtidig med tilmeldingen 
bedes eventuel betaling overført til konferencens 
konto: 9332 - 0010706785.

Angiv navn, klub og tilmeldingskode ved beta-
lingen.

Spørgsmål?
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christian 

Boldsen, mail: dg1440-1617@rotary.dk,  
tlf. 40 99 29 00.

Venlig hilsen Christian Boldsen

17. september kl. 8–17 
på Paderup Gymnasium, 
Apollovej 64, Randers SØ
Sidste frist for tilmelding: 10. september
Hvis der ønskes overnatning skal tilmelding ske 
senest 2. september

RYLA Boot 
Camp 2016 – 
lederkursus for 
unge

Så er det tid at tænke på at finde deltagere 
til dette års RYLA kursus. 

Det afvikles på Aalborg Kaserner i Nørre-
sundby i weekenden 28.-30. oktober og 
ar ran geres af Aalborg City Rotary Klub. 

RYLA er et lederkursus for unge, alder 
23-30 år, og deltagerne indstilles af distriktets 
klubber.

Tidligere deltagere har været meget begej-
strede, hvilket vi også vil høre mere om på 
distriktskonferencen.

Vi skal derfor opfordre distriktets rotari-
anere til at tænke på, om de i deres netværk 
har unge mennesker, som har lyst til og ud-
bytte af at deltage i en aktiv og spændende 
weekend med emner som typeanalyse, 
kom munikation og ledelsesmetoder. Og ikke 
mindst blive deltager i et unikt netværk!

Pris for deltagelse i weekenden er 2.500 
kr., som normalt betales af den klub, der 
indstiller deltageren.

Indbydelse og yderligere oplysninger er 
udsendt til distriktets klubber. Tilmeldings-
fristen er 20. september, og med max. 25 
del tagere gælder ”først til mølle” princippet.
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For 2. år i træk deltog Rotary på Folkemødet 
på Bornholm, hvor politikere, lobbyister, virk-
somheder, organisationer og helt almindelige folk 

Tak til Marianne 
– vil du afløse 
hende?

Marianne har deltaget i beg-
ge de folkemøder, hvor Rotary 
har været repræsenteret – og 
i år som respekteret leder af 
teamet, der tilrettelagde delta-
gelsen. Tak fra distriktet for din 
store indsats, Marianne!

Som det fremgår af artiklen, 
vil Rotary Danmark være 
re  præsenteret på Folkemødet 
igen i 2017, der finder sted 
15.-18. juni.  Marianne vil 
gerne give andre af distriktets 
medlemmer muligheden for 
at være med. Kontakt venligst 
undertegnede, hvis du har lyst 
til at være distriktets repræsen-
tant i udvalget og på standen.

Christian Boldsen

Folkemødet - en klippefast succes
mødes for at debattere, lytte, lære og hygge sig 
i det 4 dage lange folkemøde, hvor vejret igen 
viste sig fra sin bedste side, bortset fra en regnfuld 

fredag eftermiddag. Formålet var at promovere Rotary som 
et attraktivt, internationalt og folkeligt erhvervsnetværk, der 
tager et stort humanitært ansvar. Deltagelsen blev en succes 
qua et formidabelt samarbejde mellem de Bornholmske RK 
og repræsentanterne fra alle distrikter.

Der blev holdt Rotary møder morgen, middag og aften 
med forskellige interessante foredragsholdere inden for bu-
siness, kunst, kultur, diplomati og social innovation. F.eks. 
Wefood - Danmarks første sociale supermarked, Dansk Retur 
System om de nye pantstationer og konsekvenserne af en 
evt. aftale om pant på tyske dåser, High Five, der hjælper 
unge ud af kriminalitet samt en purung ambassadør for 
Danmark i OSCE, som arbejder med konfliktforebyggelse, 
krisestyring og genopbygning.

Møderne og standen var velbesøgt, og også mange rotari-
anere kom og hilste på. Alle gav udtryk for, at Rotary har en 
berettigelse på Folkemødet, så landsledelsen har besluttet, at 
vi også er med på FM 2017.

Uden for teltet var der opstillet en shelterbox, som tiltrak 
stor opmærksomhed. Det samme gjorde polio kampagnen, 
hvor friske Rotaractere delte polio vaccinationer ud iført 
hvide kitler. 

Marianne Holmsgaard, Aalborg Østre RK

Distriktets guvernørgruppe har gennem 
det seneste årstid arbejdet med at redigere 
vedtægter for distriktet. De vil blive fremlagt 
til behandling på årsmødet, der afholdes i 
forbindelse med distriktskonferencen den 17. 
september.

Der har ikke tidligere eksisteret vedtægter, 
og der er ikke noget krav om det fra Rotary 
International. Vi har imidlertid erkendt, at 
et sæt vedtægter er et godt styreredskab for 
distriktsrådet, ligesom det vil sikre kontinuitet 
i distriktets arbejde. Det har f.eks. også vist 
sig praktisk i forhold til distriktets pengeinsti-

tutter, at de tegningsberettigede er defineret i 
vedtægterne.

Forslag til vedtægter for distrikt 1440 
blev første gang fremlagt på PETS-mødet i 
foråret. Siden er der justeret lidt på indhold-
et, og det endelige forslag udsendes til klub-
bernes præsidenter i god tid inden årsmødet.

I erkendelse af de udfordringer, som 
an  der le des rutiner giver i forbindelse med 
den nye hjemmeside, vil også dagsorden og 
regnskaber, der skal behandles på årsmødet, 
blive fremsendt pr. mail inden årsmødet.

Chr. Boldsen

Forslag til vedtægter fremlægges 
på distriktets årsmøde
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Rebild Rotary Klub har gennemført en 10 
dage lang camp med deltagelse af 20 unge 
mellem 17 og 21 år fra 15 forskellige lande. 

Den længst tilrejsende var fra Indien, men der 

var også deltagere fra Egypten, Israel, Tyrkiet og 
resten af Europa. 

Camps af den slags er en del af Rotarys ung-
doms udvekslingsprogrammer, som både omfatter 

ophold af 10 til 14 dage, 5 ugers studierejser for 
unge i tyverne og 1 års udvekslings- og skoleop-
hold i private hjem for 16-17 årige.

Camp’en blev gennemført på Rebild Eftersko-
le, som klubben havde lejet til formålet, og 
ho  ved temaet var: grøn energi, genanvendelse, 
økologi, naturpleje, Danmarks historie og gensidig 
forståelse på tværs af landegrænser, kulturer og 
religioner. Deltagerne var på en række ture og 
besøg på virksomheder og museer. De fik også 
lejlighed til at opstille et Rotary Shelterbox telt, der 
anvendes i katastrofeområder, ligesom der blev 
tid til en turist- og shopping tur til Aalborg, som 
specielt pigerne var meget glade for.

Unge på virksomhedsbesøg
På Arcon-Sunmark A/S i Skørping viste salgs-

direktør Knud Erik Nielsen rundt i produktionen, 
hvor stort set alle processer udføres af robotter og 
foregår på samlebånd, meget imponerende.

Her så man også det store solvarme anlæg hos 
naboen Skørping Varmeværk, der dog primært 
fyrer med træflis, men også har solceller, der pro-
ducerer strøm til eget forbrug.

Et besøg hos Nordisk Folkecenter for vedva-
rende energi i Thy og ved vindmølle testcentret i 
Østerild indgik i programmet. De meget høje og 

Camp Green Planet med deltagelse fra 15 nationer
store møller var et imponerende syn. 

Endvidere var der besøg på Landdybet ved 
Grønlandshavnen, hvor Siemens’ store vingelager 
og Bladt Industries’ produktionsanlæg for hav-
vindmølle fundamenter og transformer platforme 
blev beset. Og vi var så heldige at se en coaster, 
der var ved at blive lastet med møllevinger til et 
offshore projekt.

Natur, historie, religion og kultur
Naturpleje hørte vi om, og kunne se live på 

ture i Rebild Bakker, Rold Skov, kanotur på Lin-
denborg å, Vildmosecentret og Lindholm Høje, 
hvor vi også fik indblik i vikingernes rejser og 
erobringer mv.

Besøg i Gravlev Kirke, Budolfi Kirke og Rebild 
Centret var med til at give et indtryk af vor kultur.

Der blev på trods af forskelle i religion (der var 
mindst 8 forskellige trosretninger repræsenteret 
på camp’en), forskelle i kultur, de samfundslag de 
kom fra, og nok også hvordan unge i den alder er 
opdraget hjemmefra. På skolen skulle de deltage 
i lettere køkkenarbejde, og det var tydeligt, at det 
var der flere af dem, der aldrig havde prøvet før. 

Der blev knyttet nære venskaber og skabt gen-
sidig forståelse. De unge var næsten ikke til at få 
fra hinanden, da de skulle sendes hjem …

Ejvind Sørensen, Rebild RK. 

Stolte teltopstillere ...!Guiden fortæller på Lindholm Høje.

Der er etableret et nyt samarbejde i regi af 
Aalborgs venskabsby Almere, Holland og Aalborg. 
Initiativet er taget af Aalborg Stigsborg Rotaryklub, 
der har indledt samarbejde med Almere New 
Town Rotaryklub. 

Formålet med samarbejdet er primært at 
udvikle ideer til fælles projekter og dermed styrke 
det internationale samarbejde. Begge klubber har 
erfaring med at igangsætte internationale projek-
ter. Aalborg Stigsborg Rotaryklub har i samarbejde 
med bl.a. canadiske og amerikanske Rotaryklub-
ber gennemført ”Rent vand” projekter i Kenya, 
tilsvarende har Almere New Town Rotaryklub 
støttet ”Rent vand” projekter i Indien.

Resultatet af en nyligt afholdt konference 
ved rørende et fælles projekt blev: ”Fokus på 

Internationalt Rotary samarbejde om 
”Fokus på plastik-forurening”

Pla stic polution”. På konferencen blev via video-
optagelser vist konsekvenserne af den tiltagende 
forurening, der sker som følge af manglende 
håndtering af plastikaffald. Begge Rotaryklubber 
vil nu fintænke oplæg til, hvorledes projektet kan 
realiseres.

Markeringen af det nye samarbejde mellem 
venskabsbyer fandt sted i forbindelse med en re-
ception på Aalborg Rådhus, hvor viceborgmester 
Mads Vølver udtrykte stor tilfredshed med de nye 
samarbejdsrelationer venskabsbyerne imellem.

For den danske tovholder på initiativet, direktør 
Inge Larsen, Danish Sports Travel, fik week-
enden en særlig afslutning, idet hun tildeltes den 
fornemme  ”Poul Harris-fellow” medalje for en 
særlig international indsats.                
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Har du hørt om de tilbud, som distriktet har 
til klubberne vedr. uddannelse og information 
om relevante Rotary-emner?

Distriktet møder gerne op til en klubaften 
omkring følgende emner:

 • Etik og Erhverv
 • Hvordan bliver vores klub mere 
    attraktiv?
 • Brug af sociale medier
 • Ideer til nye projekter
 • Ungdomsarbejde
 • Eller simpelthen et valgfrit emne…

Skab en attraktiv klub
Endvidere arrangeres på distriktsplan en lang 
række seminarer, jfr. nedenstående liste. Her skal 
først og fremmest nævnes kurset ”Ny i Rotary”, 
som i efteråret gennemføres i forbindelse med 
efterårsseminarerne, der også omfatter Pre-PETS 
for præsident elect’er.

De deltagere, der tidligere har deltaget i ”Ny i 
Rotary”, har været begejstret for at være med – de 
har fået en grundig indføring i vores organisation, 
og de har fået mulighed for at udvide det netværk, 
som de har skabt ved at blive medlem af Rotary. 

Vi håber, at alle distriktets klubber vil lade deres 
nye medlemmer deltage. Kendskab til organisa-
tionen er med til at fastholde medlemmerne!

Uddannelsestilbud 
i distrikt 1440:

RLI Graduate
 Fjelsted Skovkro, 9.-10. sept.

Distriktskonferencen
 Randers, 17. sept.

Rotary Leadership Institute (RLI)
 3 lørdage:
 Randers, 24. sept., 29. okt., 26. nov.
 Aalborg 11. marts, 22. april, 20. maj

Projekt- og Foundation-seminar
 Oktober-november måned.
 Tid og sted bekendtgøres senere.

Distriktets efterårsseminarer
 Randers 12. okt.
 Hjørring 25. okt.
 Aalborg 8. nov.
 Indbydelse følger, men Pre-Pets og
 ”Ny i Rotary” findes alle tre steder.

RYLA (Rotary Youth Leadership Award)
 Nørresundby 28.-30. okt.

Kursus for Rotaract-klubber (RLU)
 Hjørring 7. dec,
 Aalborg 25. jan.
 Randers 2. marts
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Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, 
Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Vakant
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
Henrik Westen-Jensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, Aalborg 
Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre.

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors, 
Pandrup, Sydthy, Thisted, Aabybro.

Område 5:
Gert Bang Larsen, Farsø RK.: mail@
bygningsmaleren-farsoe.dk:
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, Skive, Skive 
Fjord Morgen, Skivehus, Aars.

Område 6:
Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre RK. 
Mail: 
hanspinnerupnielsen@gmail.com:
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers Busi-
ness Breakfast, Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, Viborg-Asmild, 
Viborg Morgen.

Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, Grenå-
Go’morgen, Hadsten, Hammel, Hinnerup, 
Rosenholm, Rønde

Område 8:
Christian Boldsen, Randers Vestre.
Mail: dg1440-1617@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

Her finder du din 
assisterende guvernør

Frederikshavn City
Toke Juhl Nissen

Grenaa-Djurs 
Ole Ruhwald

Hjørring Rotaract 
Klub 
Nikolai Brix Lindholm

Klubbesøg august-
september
16. aug. Grenå
16. aug. Randers Søndre
17. aug. Grenå-Djurs
23. aug. Thorshavn
23. aug. Klaksvig
29. aug. Skive
30. aug. Skive Fjord Morgen
  1. sept. Rønde
  5. sept. Nykøbing Mors
  7. sept. Hjørring Morgen
12. sept. Aalborg Vestre
12. sept. Aalborg Søndre
14. sept. Thisted
19. sept. Bjerringbro
20. sept. Hanstholm
21. sept. Frederikshavn
23. sept.  Grenaa Go’Morgen
26. sept. Løgstør
28. sept. Hadsten
29. sept. Hirtshals

Øvrige begivenheder:
14. aug.    Velkomstbriefing for udvekslings- 
                  studenter
26. aug.    Distriktsgolf i Randers
  8. sept.    Distriktsrådsmøde
9.-10. sept.RLI Graduate
17. sept.    Distriktskonference
24. sept.    RLI starter i Randers

Kronjyllands Rotaract
Louise Bak

Randers Vestre 
Troels Krogh
Peter Christensen

I samme periode er  
der 11 udmeldte

Velkommen til nye 
medlemmer

NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg sendes til: Christian Boldsen,  
distriktsguvernør, DG1440-1617@rotary.dk 

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

Det finder sted på Norddjurs Golfklubs 
naturskønne bane, Nordkystvejen 10, 8961 
Allingåbro.

Der er indskrivning og morgenmad fra 
kl. 08.00, gunstart kl. 9.30, og frokost samt 
præmieoverrækkelse kl. ca. 14.00.

Matchen afvikles i tre grupper:
Gruppe A: Slagspil
Gruppe B: Stableford
Gruppe C: Stableford

Distriktsmesterskabet beregnes ud fra 
slagspils-score.

Ledsagere er velkomne, men distriktsmes-
teren skal være rotarianer.

Max hcp. 36. Spillere, der har over hcp. 
36 kan deltage, men spiller i hcp. 36.

Pris: 400 kr. incl. morgenkomplet, green-
fee og frokost.

Tilmelding foretages ved at sende en mail 
senest den 19. august til henrik@BaNic.dk, 
med angivelse af navn, Rotaryklub og DGU 
medlemsnummer.

Betaling overføres til konto nr. 9332 - 
0007514867 inden matchdagen med angiv-
else af fulde navn.

Evt. spørgsmål: Kontakt Henrik Bach 
Nielsen, henrik@BaNic.dk eller tlf. 30 70 95 
99.

RANDERS VESTRE

GOLF DISTRIKTS-MESTERSKABET 2016
afholdes den 26. august
Seneste tilmelding den 19. 
august.

?


