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KAMMERATLIGT NETVÆRK I FOKUS… STADIGVÆK...
Så siger I nok – ja det ved vi da godt.
Men alligevel siger jeg det endnu
engang. For vi tager det måske for
så givet, at vi glemmer at give det
plads og værne om det...
Efter større eller mindre nedlukning på grund af Corona pandemien er der endnu mere behov for
de fysiske møder. Mange klubber
har slet ikke haft aktiviteter, og andre har kæmpet sig igennem med
virtuelle møder, hvor en del medlemmer af forskellige årsager ikke
har deltaget.
Det grundlag, Rotary blev skabt
på for over 100 år siden, var netop
det åbne og ærlige kammeratlige netværk. Flere klubber har
de senere år foretaget forskellige
DNA-analyser, og øverst på ”hitlisten” står ofte kammeratskabet.

Mange klubber afholder før og/
eller efter møderne et slags ”get together” på ca. ½ - 1 time for medlemmerne, hvor man uformelt
drøfter ”verdenssituationen”, men
måske også bruger hinanden lidt
som sparringspartnere.
Vi har behov for at konsolidere
vort medlemsantal. Det gælder
både fastholdelse og rekruttering
af nye medlemmer. Men husk, når
vi søger nye medlemmer, at lave en
forventningsafstemning og en god
implementering. I vore statistikker
ser vi, at medlemmer for hurtigt søger ud igen. Det er her, at kammeratskabet skal fastholde.
Som I ser, har vi omredigeret lidt
på vort månedsbrev. I et forsøg på
at skabe større interesse har vi på
forsiden placeret historier omkring

vore fokusområder, som vi tror kan
bibringe mest værdi for klubber
og medlemmer. På side 2 placeres
fremover guvernørens indspark,
som jeg vil forsøge på at gøre kort
og præcist.
Vi har de sidste par måneder af
forskellige årsager fået flere nye assisterende guvernører. Bladr frem i
månedsbrevet og kig, om dette også
omfatter jeres klub. Tag godt imod
og knyt evt. selv kontakt til en ny
assisterende guvernør. Det tror jeg
vedkommende som ”ny” vil blive
glad for.
I Rotary året 2020-2021 blev 2+2
= 3 pga. Corona. Lad os sammen i
år arbejde for, at 2+2 blive 5!
Jes

KANOER TIL VETERANER
Hanstholm, Thisted og Sydthy Rotaryklubber er gået sammen om
at donere 2 kanoer til Thy Veteraner. De blev overrakt den 7-6 2021
i Delebasen, hvor Thy Veteraner i
forvejen har sine 4 havkajakker, en
bådtrailer og andet udstyr. Efterfølgende var der pølser fra grillen og

kaffe og kage i foreningen Thy Veteraners klublokaler, hvor Sydthy
Rotaryklub også holder sine klubmøder.
Klubberne vil gerne støtte det arbejde, som foreningen Thy veteraner
gør for tidligere udsendte og deres
familier i hele Thisted Kommune.

Vi er bekendt med, at Thy Veteraner arrangerer velbesøgte familiedage med vandaktiviteter, træklatring og andre ting, kombineret med
hygge og socialt samvær.
Vi tænker, det er vigtigt at gøre
noget for familierne også og tænker,
de 2 kanoer med pagajer passer rigtig godt ind i konceptet med de kajakker, som klubben har i forvejen.

Kanoerne blev døbt Rotary 1 og Rotary 2.

De tre klubbers præsidenter ved overrækkelsen – fra venstre Egon Sørensen, Hanstholm, Torben Skovgård Nielsen, Thisted,
og Morten Hilligsøe, Sydthy.
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PROJEKTUDVALGETS OPGAVER
Vores distrikt har blandt de nye
udvalg også oprettet et projektudvalg. Det hidtidige TRF-udvalg og
distriktets repræsentant for Rotary
Danmarks Hjælpefond er en del af
Projekt-udvalget, så udvalget vil
naturligvis dække viden om The
Rotary Foundation (TRF) og Hjælpefonden, og derudover tilføje ny
viden om projektarbejde set i perspektiv af en frivillig organisation
og specifikt Rotary.
Et af tiltagene fra projektudvalget
er at øge og målrette projektarbejdet i og på tværs af klubberne. Vi
har mange gode aktive klubber i
vores distrikt, men vi oplever ikke
så tit, at klubberne samarbejder på
tværs. En sådan udvikling vil det

nye projektudvalg tage initiativ til
og støtte.
Vi vil derfor være mere aktivt opsøgende og faciliterer gerne workshops
i klubberne om projekt-arbejde.
Vi deltager også gerne i at etablere
samarbejder på tværs af klubber.
For at ”målrette projektarbejdet”
vil Projektudvalget arbejde med
Rotarys 7 fokus-områder i en sammenhæng med FN’s verdensmål, og
derigennem søge at sætte retning
på projektarbejdet i distriktet. Det
vil vi også gøre i et samarbejde med
klubberne.
Generelt set kan det være uhyre
svært i en frivillig organisation både

at få en ide, alle kan støtte, at samle
deltagere nok til projektet, have viden om mulighederne og organisere
et projekt, hvor alle respekterer beslutningsprocessen. Denne proces
støtter projektudvalget gerne, både
direkte og måske gennem oplæg i
klubberne.
Afslutningsvis har udvalget sat
overskriften ”udvikling” på årets
arbejde. Så hvis du har ideer eller
problemer, så kontakt gerne udvalgets formand Jan Brinck, dg14401314@rotary.dk

Peter Eigenbroth
Henriette von Platen

Projektudvalget i Distrikt 1440: Fra venstre Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre, Carsten Mørkenborg, Viborg-Asmild,
Kjeld Lisby, Aabybro, Jan Brinck, Sydthy, Peter Eigenbroth, Han Herred, og Henriette von Platen-Hallermund, Aalborg Vestre.
Med i udvalget er desuden Alexander Bering, Aalborg Rotaract Klub.
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Glæden ved at give:

LIVSBEKRÆFTENDE BERETNINGER FRA LEGATMODTAGERE
Søskendepar fik støtte til hvert sit udlandsophold
Noget af det bedste ved Rotary er, når man får positive
tilbagemeldinger om noget, man har ydet støtte til. At
det har gjort nytte og været til glæde.
Sådan en fugt-i-øjenkrogen-aften oplevede Randers
Vestre RK på det netop afsluttede Rotaryårs næstsidste klubmøde. Et møde, der var udsat i flere omgange
på grund af coronarestriktionerne, men som nu endelig kunne holdes. Det var ventetiden værd.
To søskende, 20-årige Victoria Persson Iversen og
27-årige Sebastian Persson Iversen, havde hver modtaget en portion af Else og Niels Fiils Mindelegat, indstiftet i 1997 på en arv efter et daværende klubmedlem
og hans hustru. Pengene havde de brugt på hver sit
udlandsophold, og denne aften skulle de fortælle om,
hvad de havde fået ud af det.
Victoria er i gang med en handelsuddannelse og
havde søgt tilskud til et ophold på California International Business University i San Diego, USA. Der havde
hun suppleret sin uddannelse med fag som business,
it, management og presentation skills, alt naturligvis
på engelsk, hvilket som sidegevinst også skærpede
sprogkundskaberne.
En stor oplevelse, der havde modnet den unge
kvinde, og som hun efter eget udsagn ville være mere
end klar til at gentage. Da hun desuden var af sted som
del af et hold på 25 fra Niels Brock, har netværk været
endnu en sidegevinst.
Broderen Sebastian har en fortid med Rotary som udvekslingsstudent for naboklubben Randers Østre RK,
og efter det også med Rotaract som charterpræsident
for Rotaract Kronjylland. Udvekslingsopholdet dengang var i Brasilien, et land som han efter flere efterfølgende besøg betegner som sit andet fædreland, og da
chancen bød sig for et udenlandsk semester på journalistuddannelsen, slog han til og tog med støtte fra Else
og Niels Fiils Mindelegat endnu et lille halvt år i Brasilien,
denne
gang på Pontiac
Catholic University i Rio de
Janeiro.
Sebastian og
Victoria svarer
på spørgsmål

Legat-styrelsen med de to unge i midten og yderst th. Præsident
Niels Rasmussen

Fagene her var brasiliansk historie, udenrigspolitik,
kulturhistorie og politiske forhold, mens sprogundervisningen betød mindre, eftersom han havde lært sig
portugisisk under de tidligere besøg. På grund af opholdets varighed blev det en lidt anderledes oplevelse
i forhold til de tidligere besøg, blandt andet fik han
besøg af sin familie hjemmefra, og det blev også til et
kært gensyn med den oprindelige værtsfamilie fra ti år
tidligere.
Efter hjemkomsten har Sebastian bevaret tilknytningen til Rotary-familien, i dag som medlem af Frederiksberg Rotaract. Både hans og søsteren Victorias
beretninger gjorde stor lykke i Randers Vestre RK,
blandt hvis medlemmer legatbestyrelsen Else og Niels
Fiils Mindelegat er udpeget.
Lignende besøg af legatmodtagere er gået forud, og
flere vil komme efter, alle en livsbekræftende påmindelse om den nytte donationerne gør.
Michael Kjærgård,
Randers Vestre RK
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BESTYRELSESPOSTER ER SERIØST ARBEJDE!
”Prøv at forestille dig et bestyrelsesmøde med en håndfuld
engagerede og næsten ukendte
personer med meget forskellig baggrund og vidt forskellige
kompetencer i ét og samme strategimøde. Det blev en ’super-brain-tornado’ og en business-case
for min lille virksomhed. I bød
alle ind med case-relevante og
interessante spørgsmål, og jeg
var under ’friendly fire’ uden fordomme, forud antagelser eller
kritik – bare nysgerrighed og interesse. Det gi’r go sved ! Til sidst
en overraskende og brugbar konklusion, som der umiddelbart
kan arbejdes videre med, da min
virksomhed har både ressourcer
og økonomi til det. Dette burde
vi alle have gjort for hinanden.
Tak for jeres sparring i strategispillet, og for en rigtig spændende dag for mig.”
Sådan reflekterede en af deltagerne
sin oplevelse og erfaring efter, at 13
rotarianere fra distrikt 1440 deltog
i forårets uddannelse ’Grundlæggende Bestyrelsesansvar’ på Erhvervsakademi Dania i Randers.
Undervejs i klasseundervisningen
lagde vedkommende virksomhed til
for en heftig brainstorm om fremtidig udvikling for virksomheden

– med klassen som ’bestyrelsesmedlemmer’ med input til strategi
og udvikling. Det blev en tankevækkende session for virksomhedsejeren og eleven på uddannelsen.
Ny viden, fif og tips
Eleverne på den komprimerede tredages uddannelse, med afsluttende
skriftlig erhvervscase og mundtlig eksamen, var en broget flok erhvervsfolk, hvoraf en del har egen
virksomhed i det nord- og midtjyske. Den samlede overordnede
melding fra deltagerne efter uddannelsen er, at alle har kunnet hente
vigtig ny viden og inspiration til
fremtidig virksomhedsdrift og bestyrelsesarbejde, der i høj grad skal
tages seriøst, hvad angår især den
udviklende strategiske del, herunder risikostyring og -ledelse. Deltagerne ville dog gerne have haft flere
undervisningsdage, og det er der
heldigvis også mulighed for gennem næste modul, ’Udvidet Bestyrelsesansvar’.
Med udgangspunkt i lærebogen

’Professionelt bestyrelsesarbejde’,
samt en stor mængde tilsendt læsestof som filer, er uddannelsen i høj
grad lagt op til selvstudie. I klasseundervisningen i Randers inddrog
uddannelsens underviser, der selv
er rotary-medlem og erfaren bestyrelsesmand, Palle L. Nielsen,
deltagernes egne erfaringer fra bestyrelsesarbejde, hvilket gav en god
dynamik og fin erfaringsudveksling.
Deltagerne på uddannelsen oprettede fra start en Facebook-gruppe,
hvor stort og småt er blevet delt, ligesom flere nu er inddraget i hinandens netværk på LinkedIn.
Hos Rotary distrikt 1440 betegner
Past Guvernør Laila Christensen
uddannelsen ’Grundlæggende Bestyrelsesansvar’ som et fantastisk
tilbud til medlemmerne, som hun
i øvrigt selv har gennemført. Uddannelsen giver fem internationale
ECTS-point, og det unikke samarbejde med Dania Erhverv gør, at
uddannelsen er på et højt fagligt niveau og samtidigt til rene kostpriser.

”Den indsigt, som uddannelsen giver om virksomhedsdrift og bestyrelsers- og direktioners indbyrdes samspil, herunder især strategi og udvikling, er essentiel for mange rotarianere både erhvervsmæssigt og
for arbejde i frivillige foreninger. Også Rotary klubberne bør benytte
læringen som et værdiskabende supplement til klubarbejde med
vision og mission. Vi er meget glade for uddannelsen, der fortsætter
fremadrettet med del to ’Udvidet Bestyrelsesansvar’ i efteråret 2021,
siger Laila Christensen.„
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FALDENDE MEDLEMSTAL I ROTARY
Lad mig slå fast fra starten, dette er
ikke noget dommedags profeti om,
at vi i Rotary snart slukker og lukker. Det er bare sådan, som det er
i alle livets facetter, man kan vælge
at gøre noget, eller nøjes med bare
at tale om det. Hvis vi vælger bare
at tale om det, så vil vi da få et problem, men hvis vi alle vil gøre en
indsats, så er det ikke et problem,
men bare en udfordring.
Jeg tror, at de fleste klubber har
haft en aften, hvor de har talt om,
hvilke erhvervsgrene de gerne vil
have repræsenteret i deres klub, og
det skorter aldrig på forslag, både
til erhverv og til navngivne personer. Når det så skal føres ud i livet,
er det ofte sådan, at det så er én fra
medlemsudvalget, der kontakter de
forskellige mulige nye medlemmer.
Hvordan har I det selv, hvis der er
en vildt fremmed, der kontakter jer
for at få jer med i en klub, som I ikke
kender til, og ovenikøbet hvor I skal
møde op helst en gang om ugen.
Hvis det var mig, der blev kontaktet, så havde jeg paraderne oppe
med det samme. Der er jo ikke så
mange, der keder sig og ikke kan få
tiden til at gå. Det er fint med sådan
en aften, men skal det give udbytte,

så må alle i klubben være med. Forstået på den måde, at dem der skal
kontaktes, bliver det af et medlem,
de i forvejen har kendskab til, ellers
bliver hitraten ikke ret stor.
Det er udmærket med de sociale
medier til at gøre Rotary kendt, og
dermed afdramatisere de rygter,
der nemt kan komme i omløb om,
at vi er en lukket loge, men det giver ikke direkte så mange nye medlemmer.
Jeg tror ikke på, at vi skal stå på et
gadehjørne og dele brochurer ud,
men jeg tror til gengæld på, at vi
alle skal blive bedre til at vise, at
vi er stolte af at være medlemmer
i Rotary. Jeg har det sådan, at når
jeg sidder sammen med et andet
menneske, i den ene eller anden
sammenhæng, og det er én jeg føler, der kunne tilføre noget værdi
til Rotary, så spørger jeg om hun/
han tilfældigvis er en del af Rotary.
Er det tilfældet, så har vi lige pludselig meget til fælles. Hvis det ikke
er tilfældet, så bruger jeg lidt tid på
at fortælle om Rotary, og min egen
klub i særdeleshed. Vi er heldigvis
alle medlem af den bedste klub i
DK. Jeg får altid flettet ind i samta-

len, at Rotary er en eksklusivklub,
så er det på plads, hvis der en sjælden gang skulle være en person, der
skulle blive vraget af et klubmedlem. Hvis personen viser interesse,
så inviterer jeg hende/ham med til
et møde. Hvis det ikke er tilfældet,
lader jeg det bare ligge. Hvis alle vi,
der stadig er erhvervsaktive, bare
fik et nyt medlem med ca. hvert 3.
år, så ville vi ikke have udfordringer, hverken med antal eller bredden i de forskellige klubber.
Det er ikke raketvidenskab at holde
vores klubber kørende, det kræver
bare lidt af os selv. Det nytter bare
ikke noget, hvis vi ikke alle føler ansvar for, at nye medlemmer føler
sig godt tilpas. Hvem af os har ikke
prøvet at komme til en reception,
hvor vi ikke kender nogen, og alle
andre lukker sig inde i de små bobler, de nu står i. Jeg har flere gange,
og jeg blev der kun i meget kort tid,
sådan er det også med nye medlemmer. For at forebygge det lidt, siger
jeg altid til nye medlemmer, at uanset hvor godt det går i det første år
i Rotary, så bliver de næste bedre.
Knud Vestergaard
Aalborg Østre Rotary

ROTARY & FREMTIDEN
Rotary & Fremtiden blev gentaget
som et virtuelt distriktsarrangement
søndag den 22. august kl. 19-21.

Veloplagte rotarianere hørte først
et inspirerende og optimistisk syn
på Rotary i fremtiden ved fremtidsforsker, Anne Skare Nielsen, og
blev herefter inddelt i mindre grupper for debat over 2 x 15 minutter.
Og som altid kunne deltagerne
godt have brugt endnu mere tid
på at debattere. Sådan er det tit: et
godt oplæg med efterfølgende dia-

log giver deltagerne den inspiration
og motivation, som er så vital for at
skubbe ting i gang.
Noget, vi nok alle bør være mere
opmærksomme på også i klublivet.
Brug eventuelt videoen i jeres
egen klub: den ligger tilgængelig
på distrikts hjemmeside på 1. side
under Medier – og husk debatten/
dialogen.
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER!
Indmeldt siden sidste månedsbrev:
Ebeltoft Morgen Klub:
(nystartet klub, endnu ikke
chartret)
Michael Andreasen
Palle Bendix
Ole Bonde
Lennart Brouer
Henrik Boes Brølling

Tommy Bøgehøj
Morten Fjord
Jan Schønning Frandsen
Jens Friis
Steffen Gandrup
Knud Hansen
Bendt Ransborg Hejerholt
Ulrik Hjelme

Mikkel Hogrefe
Søren Holmriis
Peder Grauslund Holmriis
Peter Bisgaard Jensen
Mikael Jensen
Peter Kjeldsen
Per Lyngaa
Maria Louise Madsen

Henrik Bøving Møller
Peter Nielsen
Mads Lyngby Olsen
Michael Overgaard
Claus Pedersen
Mads Flemming Petersen
Søren Rübner
Mik Steenfeldt
Frederikshavn City:
Jeppe Tolstrup

Distriktskonference program 09.10.2021
08.30 - 09.30
Indtjekning og morgenbuffet
09.30 – 10.00
Velkommen v. Distrikts Guvernør Jes Berg Gertsen
Fælles sang
Rebilds Borgmester Leon Sebbelin fortæller om området
10.00 – 12.00
Inger Støjberg fortæller om sin politiske karriere og hvad
der driver hende trods til tider meget modgang

Grenaa:
Anders Christian Gejlager
Grenaa-Djurs:
Karoline Lynggaard
Hammel:
Claus Grønhøj
Steffen Løkke Katborg
Thorkil Løkke
Hinnerup:
Kenneth Riis Faurholt
Hirtshals:
Michael Engberg

12.00 – 13.00
Frokost

Hjørring Vestre:
Marian Hjermitslev

13.00 – 14.30
Årsmøde for Rotarianere – indkaldelse udsendes separat jfr.
gældende vedtægter.
Ledsagere / partnere køres til Rebild centret

Randers Business
Breakfast:
Mette Bernt

14.30 – 15.00
Tak for i dag v. Distrikts Guvernør Jes Berg Gertsen
Kaffe og netværk

Overskud fra Distriktskonferencen vil gå til velgørenhed
Klubberne har hver især 2 gratis pladser til konferencen, gæster
herudover kan tilmeldes mod et gebyr på 225,- kr. Regning for deltagelse
ud over de 2 gratispladser, vil efterfølgende blive tilsendt klubberne.

Sindal:
Leo Stubben
Thisted:
Peter Eigtved Aagaard
Aalborg City:
Anne Louise Larsen
Aalborg Vestre:
Thomas Nørgaard Christensen
Aalborg Østre:
Kristian Torp
Aars:
Søren Friis
Bettina Sæderup

MÅNEDSNYT I 1440

NR. 1 · SEPTEMBER 2021
Kalksvikar

HER FINDER DU DIN
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Tórshavnar

Skagen (2)
Hirtshals
Sindal

Frederikshavn (3)

Hjørring (3)
Brønderslev
Pandrup

OMRÅDE 1
Rikke Sørensen, Frederikshavn City Morning
Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand,
Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen,
Skagen Morgen, Sæby

Aabybro
Han Herred

Hanstholm
Thisted

Nibe

Løgstør
Sydthy

Aars

Nykøbing
Mors

Sæby

Hjallerup

Nørresundby

Dronninglund

Aalborg (6)
Rebild
Hadsund

Farsø
Hobro

OMRÅDE 2

Skive (3)

Helle Selsmark Christensen, Hjørring Morgen
Brønderslev, Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup,
Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre

Viborg (3)

Randers (4)
Langaa

Bjerringbro
Kjellerup

Hadsten
Hammel

OMRÅDE 3

Hinnerup

Grenaa (3)
Rønde
Ebeltoft

OMRÅDE 6

Johs. Bindslev. Aalborg-Nørresundby
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, Aalborg
Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg
Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre

Michael Kjærgård, Randers Vestre
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers
Business Breakfast, Randers Søndre,
Randers Vestre, Randers Østre, Viborg,
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

OMRÅDE 4

OMRÅDE 7

Anette Hjermild Kjellerup, Thisted
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors,
Pandrup, Sydthy, Thisted, Aabybro

Gunnar Vinge-Hansen, Hadsten
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, Grenå
Go’morgen, Hadsten, Hammel, Hinnerup,
Rønde

OMRÅDE 5

OMRÅDE 8

Jørgen Christian Jensen, Skivehus
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, Skive,
Skive Fjord Morgen, Skivehus, Aars

Jes Berg Gertsen, Aalborg Stigsborg
Tórshavnar, Klaksvikar
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