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Om godt en måneds tid har hjulet dre-
jet endnu en omgang, og tusinder af 
præsidenter, sekretærer, kasserere osv. 
afl øses af lige så mange præsidenter, 
sekretærer kasserere etc. rundt i alle 
klubberne over hele verden. I en stille 
stund kan man godt refl ektere lidt over, 
hvad alt det skal til for. Kan man ikke 
bare vælge nogle folk til de forskellige 
bestyrelser og så lade dem sidde, ind-
til de selv eller klubben ønsker en an-
den? Nej, det kan man ikke, fordi hele 
princippet i Rotary er, at (stort set) alle 
poster roterer en gang om året. De-
raf navnet Rotary, som betyder rotere, 
dreje rundt. Man kan mene både for 
og imod denne måde at vælge besty-
relser på. Hvor bliver kontinuiteten af, 
vil nogen spørge. Jeg er egentlig af den 
opfattelse, at det er en god ordning, og 
kontinuiteten behøver man ikke være 
bange for. I en klub består bestyrelsen 
som udgangspunkt af præsident, præ-

sident elect, pastpræsident, sekretær og 
kasserer. Der kan være andre modeller. 
Alene det, at der er præsident på tre sta-
dier (før, nu og efter) giver jo en tre-årig 
periode at planlægge i, og netop fordi 
en går ud og en kommer ind hvert år, 
kan man have en løbende treårig plan-
lægning.

Guvernørens klubbesøg
Hidtil har der været en bestemmelse 
om, at klubberne skal modtage guver-
nøren en gang om året. Denne bestem-
melse er nu afskaffet. For guvernøren 
er klubbesøgene et af højdepunkterne 
i guvernøråret. Det er det ikke for alle 
klubber, og det synes jeg er ærgerligt, 
fordi besøgene åbner op for en dialog 
mellem klubben og guvernøren, som jo 
både repræsenterer den internationale 
præsident og distriktet. Jeg har været 
utrolig glad for klubbesøgene og synes 
også, jeg er blevet godt modtaget – også 

i de klubber, som godt kunne have væ-
ret besøget foruden. Nu, hvor det ikke 
længere er obligatorisk med guvernør-
besøg, er jeg spændt på at se, hvordan 
fremtiden kommer til at se ud. Det kan 
være, der opstår nye værdifulde relatio-
ner, hvilket jeg meget håber.

Den lovgivende forsamling
Hvert tredje år mødes Rotarys ”lovgi-
vende” forsamling – Council on Legis-
lation (CoL). Den består af en repræ-
sentant fra hvert distrikt. Det er denne 
forsamling, der bestemmer, hvilke love 
der skal vedtages, og hvilke, der skal 
stemmes ned. Repræsentanten fra vores 
distrikt, Torben Folmer Bech, skriver 
her i månedsbrevet om beslutningerne 
fra årets CoL. 

Det her månedsbrev er det næstsid-
ste med mig som ansvarshavende, så på 
gensyn til det sidste
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BE THE 
INSPIRATION

Rotary Friendship Exchange er ved at 
være en fasttømret tradition i Distrikt 
1440.

Vi skal fastholde denne tradition og 
udbygge den med tilbud om nye ople-
velser for alle distriktets medlemmer, 
også gerne for dem, som allerede har 
prøvet at deltage i friendship exchange. 
Både som rejsende og som frivillige 
værter for inbound gæster. 

Vi har aftalt exchange med rotaria-
nere i Thailand. Vi får besøg af et hold 
i juni 2019, og vi tager på returbesøg 

i Thailand i februar 2020. Årstiden er 
valgt af vore kommende værter, fordi 
det efter deres mening er den bedste 
tid at besøgeThailand. De kommer til 
os den 16. juni efter at have været til 
Rotary Convention i Hamburg og har 
besøgt et andet land i Europa.

I 2020 gentager vi vores succesfulde 
udveksling fra 2017 med South Dakota. 
Efter min mening den mest oplevelses-
rige, hjertelige og gæstfrie, vi har haft. 
Amerikanerne kommer til os i for-
sommeren og vi rejser til South Dakota 

formentlig i september.
Udveksling og værtskab er et virke-

lig godt og indholdsrigt projekt for en 
Rotary klub eller

2-3 Rotary par, som har lyst til at op-
leve verden sammen på en anderledes 
og tættere måde.

Kontakt en af os, hvis du vil vide 
mere. 

Finn Munk, tlf. 2095 5570,
e-mail: fi nnmunk@gmail.com 
Svend Erik Jensen, tlf. 4081 9111 
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18 medlemmer fra stort set alle klub-
berne i område 3 deltog torsdag den 9. 
maj i et spændende og inspirerende mi-
nikursus på Rold Stor Kro med Rotarys 
Public Image Coordinator Leif Fritsdal 
fra Ry Rotary Klub som instruktør.

Præsident Lars Jørgen Pedersen, 
Rebild RK, der sammen med distriktet 
stod for den praktiske del af arrange-
mentet, forklarer om baggrunden:

”Jeg tror, at vi er mange rotarianere 
og klubber, der gerne vil gøre noget 
mere ved at bruge de sociale medier, 
men står usikre og uvidende overfor 
brug, valg, evt. faldgruber og i øv-
rigt, hvordan vi rent praktisk kommer 
i gang. Desuden tror jeg også, at der 
er et behov for at blive instrueret lidt 
bedre i at bruge både den danske Ro-
tary hjemmeside, samt adgangen til 
Rotary.org.”

Rotary-klubberne fra område 3 
havde derfor inviteret Leif Fritsdal 
til Rold. Lars Jørgen Pedersen, assi-
sterende guvernør Jes Berg Gertsen 
og Leif Fritsdal havde sammensat et 
program, der bl.a. omhandlede valg af 
medier, strategi, spredning, personda-

taloven, copyrights, åbne- og lukkede 
FB-grupper, arbejdsindsats og vedlige-
holdelse, brug af ”brandcenter” i Ro-
tary.org. m.m. - og ikke mindst – havde 
plads til spørgsmål fra medlemmerne. 

 Jes Berg Gertsen tilføjer: 
”Vi er glade for at kunne hjælpe med 
et sådant arrangement, som måske kan 
hjælpe klubber i at bruge de sociale me-
dier, som vi vurderer er en vigtig ved-
varende kommunikation overfor både 
nuværende og potentielle medlemmer. 
Det er vigtigt for os, at vi kommer bredt 
ud med vores budskaber. Bl.a. kan 
vi se, at de små Rotary videoklip har 
rigtig mange visninger. For slet ikke 
at tale om den video, TV2 Nord lagde 
ud på FB fra vores InterCity møde med 
”Brdr. Henriksen fra Nibe”, som nu er 
set af over 170.000. Desuden tror jeg at 
det er vigtigt, at medlemmerne mødes 
på tværs af klubberne og udveksler er-
faringer.”

Efter gennemgangen af programmet 
opsummerede Jes Berg Gertsen nogle 
væsentlige hovedpunkter:

• Vil man benytte de sociale medier 

er det vigtigt at finde et medlem 
med interesse for emnet over en 
flerårig periode og som kan holde 
løbende kontakt til PR-udvalg og 
bestyrelse.

• Klubben sikrer vedligeholdelse og 
fornyelse af siden.

• Ved opstart – gør det enkelt med 
en kort men klar strategi.

• Leif Fritsdal eller distriktets DICO 
John Nielsen står til disposition, 
hvis man ønsker råd.

• Brug et par klubmøder om året til 
at følge op på de sociale medier og 
brugen af websider i øvrigt.

• Det ville have været godt, hvis der 
var blevet lidt mere tid og mulig-
hed til praktiske øvelser.

• Generel stor tilfredshed med afte-
nens arrangement, som burde gen-
tages og blev anbefalet udbredt til 
andre områder.

Kursus i AG-område 3:

Værdien og brugen af sociale medier
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Den 25. maj var der afslutning i Aal-
borg på distriktets 12. RLI-kursus, og 
der var diplom og RLI-nåle til følgende 
deltagere: Klavs Nicolaisen, Randers 
Vestre RK, Pia Nielsen, Randers Søn-
dre RK, Erik Sønderby, Bjerringbro 
RK, Jens Skovrider og Jens Anker 
Madsen, Hirtshals RK, Carsten Jensen, 
Viborg-Asmild RK, Henriette Kaarsbo 
Andersen og René Martin Larsen, 
Hjørring Morgen RK, Lars Christian 

Sønderstrup, Pandrup RK, Jørgen Chri-
stian Jensen, Skivehus RK, Lene Fre-
deriksen og Lone Havndrup Hoffman, 
Nibe RK, René Borup, Kjellerup RK, 
Svend Erik Christensen, Aalborg Søn-
dre RK, Lena Uldall, Hadsten RK, Ka-
rina Aldahl Dittmer, Grenaa RK, Sven 
Weel Jensen, Rønde RK, Eva Bæk Pe-
dersen, Grenaa Go’Morgen RK og Kir-
sten Anna Steffensen, Sæby RK.

Endvidere afsluttede Lars Bækgaard 

Østbjerg, Viborg-Asmild RK RLI-kur-
sus den 27. april 2019.

Vi ønsker stort TIL LYKKE. 
Næste RLI afholdes i efteråret 2019 

i Randers følgende lørdage: 28. sept., 
26. okt. og 16. nov. Se nærmere på di-
striktets hjemmeside på Rotary.dk 

Flemming Larsen
RLI Chair Distrikt 1440

20 rotarianere har gennemført RLI nr. 12

Deltagerne ved afslutningen af RLI nr. 12.

Hæder til Han Herred Rotary Klub
Deli Levi-Jensen, der er medlem af Her-
ning International RK og som gennem 
en årrække har arbejdet entusiastisk 
for at skaffe penge til bekæmpelse af 
polio, besøgte i maj overraskende Han 
Herred Rotary Klub, som på forskellig 
vis har givet hende støtte og opbakning 
til kampagnen, der startede med salg af 
krokus. Delis arbejde blev første gang 
kendt i distrikt 1440 i 2015, hvor hun 
deltog i vores distriktskonference, og 
hvor vi vandt knebet over distrikt 1450 
om antal solgte krokus.

Siden har hun ændret konceptet til 
salg af armbånd med teksten ”Bye Bye 
Polio”, og hun har netop rundet ind-
samling af 1 mio. DKK, et resultat, der 
bl.a. har indbragt hende PHF med 3 ru-
biner.

Støtten fra Han Herred Rotary Klub 
medførte, at hun kunne overrække 

klubben et ”Certificate of Apprecia-
tion” som tak for hjælpen. Samtidig 
var der en PHF til et medlem i klub-
ben, Helle Petersen, som har doneret et 

beløb for hver booking til sin virksom-
hed, Hotel Klitrosen i Slettestrand. Det 
er indtil videre blevet til 1.000 US $ til 
polio-projektet.

Glæde og stolthed i Han Herred Rotary Klub over tildelingen af ”Certificate of Appreciation” og 
et personligt PHF.
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Rotary bevæger sig
Af Torben Folmer Bech,
CoL og CoR repræsentant 1440

Rotarys love og regler ændres hvert tredje år på Council on 
Legislation (CoL) – ”Lovgivningsrådet”, som er Rotarys hø-
jeste myndighed.

I modsætning til CoL 2016, hvor nogle vedtagelser græn-
sede til det revolutionære, var vedtagelserne i 2019 mere 
beherskede.

Størst opmærksomhed fik Rotaract-klubber, der ændrer 
status. I dag er Rotaract klubber et program under Rotary-
klubber; men ændres til egentlige medlemmer af Rotary 
International (RI). Se nærmere i afsnittet om Rotaract.

CoL mødet
Mødet fandt sted på Hotel Hyatt Regency i Chicago Down 
Town. Alt var velorganiseret og blev perfekt gennemført. 
CoL udvalgets formand var US højesteretsdommer og rota-
rianer Duane Benton. Han styrede os igennem lovforslagene 
meget effektivt og på en humoristisk måde.

75 % af alle forslagene kom fra Japan, Indien og USA 
samt RI’s bestyrelse, der alene fremsatte 27 forslag.

Alle delegerede fik udleveret en fjernbetjening til elek-
tronisk afstemning. Det fungerede perfekt, og få sekunder 
efter afstemningen kunne vi se resultatet på en skærm. Al 
dokumentation kunne downloades, så vi kunne følge med på 
vores Tablets / iPads.

Vedtagelser, der især har betydning for Rotaryklubber
Den frihed, de enkelte klubber fik for tre år siden med selv 
at bestemme mødehyppigheden, blev bevaret. Japan havde 
ellers fem forslag om mindst 40 årlige møder eller gå tilbage 
til ugentlige møder. Alle blev nedstemt.

RI’s bestyrelse foreslog en liberalisering af en klubs med-
lemmer med samme klassifikation, så det ikke mere er en 
begrænsning (vedtaget med for 403, imod 108).

Indien foreslog, at klubberne skal bestræbe sig på at op-
bygge en velafbalanceret medlemsskare, med vægt på en 
bedre fordeling af køn, etnicitet og erhverv (vedtaget med 
for 305, imod 204).

Der var 11 forslag om medlemskontingentet til RI, lige 

fra ingen stigning i tre år til en stigning på 13 $. Flere vari-
ationer om at reducere kontingentet for unge under 30 år og 
for ældre med kombinationer af alder og anciennitet. Ægte-
fæller i samme klub, hvor den ene kun skulle betale 50 %. 
Kun ét forslag blev vedtaget: Stigning på 1 $ pr. år i tre år 
begyndende 2020/21 (for 333, imod 174).

Et par forslag om at fjerne publikations- og abonnements-
kravene til de officielle og regionale Rotary tidsskrifter blev 
nedstemt.

RI bestyrelsen kan nu lukke en klub efter anmodning fra 
guvernøren, hvis medlemstallet falder til under 6 (vedtaget 
med for 302, imod 205).

At tillade en klub ikke at bruge ”klub” som en del af sit 
navn kunne ikke vedtages. Således skal ordet ”klub” altid 
indgå i klubbens navn (for 255, imod 252 - skal have 2/3 af 
stemmerne).

Eksempler på andre nedstemte forslag
Fra Australien var der et forslag om, at man i hver klub skulle 
tælle og ”indberette” frivillige timer (volunteer hours), man 
anvendte på projekter i Rotary-regi, i stedet for indberetning 
af tilstedeværelse ved møderne (for 240, imod 268).

Fra Brasilien foreslog man at indføre begrebet Rotary 
Kids for bl.a. at understrege, at Rotary kan opfattes som et 
helt ”familieanliggende”. Altså faktisk en slags ”organise-
ring” af børn i Rotary-regi (for 115, imod 392).

Et kroatisk forslag gik ud på, at en DGN (altså en kom-
mende guvernør) kun skulle kunne vælges fra en klub, der 
både har kvinder og mænd som medlemmer (for 186, imod 
318).

Et indisk forslag lød, at hvert enkelt medlem i et distrikt i 
udvælgelsen af en kommende guvernør pr. mail skulle kunne 
stemme direkte på en kandidat (for 72, imod 443).

Administrative forslag
For at tilpasse Rotarys organisation til nutiden blev det be-
sluttet, at chief operating officer (COO) John Hewko frem-
over får titlen chief executive officer (CEO) (vedtaget med 
for 306, imod 214).

”Manuel of Procedure”. Sproget i Rotarys grundlov og 
regler trænger til at blive moderniseret uden at indholdet æn-

CoL afholdes i Chicago, og hvert distrikt kan sende én delegeret. Vi var i alt 534 
deltagere ud af 538 mulige. I tiden 14.-18. april behandlede vi 117 lovforslag. Der af 
blev 43 vedtaget og er gældende fra den 1. juli 2019 efter godkendelse i juni på 
Convention i Hamborg.

Ud over delegerede deltog medlemmer fra RI’s bestyrelse, Foundations bestyrelse 
og tidligere RI præsidenter. De havde taleret, men ikke stemmeret. Uden tale- og 
stemmeret deltog også CoL-udvalget på 7 medlemmer, observatører, embedsfolk 
fra Rotary og tolke. Der blev simultan-tolket på Rotarys 8 officielle sprog – meget 
imponerende.
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dres (vedtaget med for 494, imod 13).
Det blev besluttet at autorisere RI’s bestyrelse til at ind-

lede hensigtsmæssige tiltag for at ændre RI’s skattestatus 
i USA. Det betyder, at RI som en organisation får samme 
skattestatus som TRF. Konsekvensen er nogle økonomiske 
fordele (en besparelse på 700.000 USD), men også at Rotary 
International kan betragtes som en velgørende organisation 
i større udstrækning end i dag (vedtaget med for 374, imod 
120).

Hvad koster afholdelsen af CoL
CoL i 2016 kostede 3,3 mio. USD - 3.800 USD pr. deltager. 
Sammenfattende var der med rette en diskussion om at redu-
cere omkostningerne til CoL, og flere forslag kom til afstem-
ning.

Der var forslag om at parre to distrikter, så kun én dele-
geret deltog. Ændret tidspunkt for afholdelse af CoL. Der 
var et forslag om møde hvert andet år, og møde hvert år; 
men med elektronisk afstemning på nettet. Som alle blev 
nedstemt. I 2016 deltog 17 bestyrelsesmedlemmer og 14 
past præsidenter som medlemmer af Council, hvilket ko-
stede 118.000 USD.

Forslag: Nedbringe antallet af medlemmer af CoL og 
CoR til fire, RI præsident, RI præsident elect, ét RI besty-
relsesmedlem og RI generalsekretær (vedtaget med for 258, 
imod 252).

Det videre arbejde med resultaterne fra COL 2019
En samlet oversigt, der er under udarbejdelse i et samarbejde 
mellem de delegerede fra de fem danske distrikter, vil senere 
kunne ses på www.rotary.dk under distrikt 1440/dokumen-
ter/Council on Legislation + Council on Resolution. Alle-
rede nu kan ses RI’s ”Report of Action” fra CoL 2019 med 
de vedtagne lovændringer.

”Manuel of Procedure”, Rotary Internationals samlede 
oversigt over love og vedtægter, vil blive udsendt til klub-
berne i en ny udgave ultimo 2019.

Herefter vil de ”De gule Sider” i medlemsbogen blive re-
digeret i fornødent omfang.

Er der spørgsmål til ovenstående, står jeg til rådighed for 
yderligere uddybning.

PDG Torben Folmer Bech
4063 6599 - bech@intercon.dk

Rotaract – lovforslag nr. 19-072
fremsat af RI’s bestyrelse
At give Rotaract-klubber adgang til medlemskab af RI. 
Afstemning viste 327 for og 186 imod og forslaget blev 
afvist, fordi 2/3 af stemmerne skal være for, da det er en 
vedtægtsændring.

Som følge af debatten kom et ændret forslag til 
afstemning dagen efter. Afstemningen viste nu 381 for 
og 134 imod, hvormed det ændrede lovforslag blev god-
kendt.

Formålet med lovforslaget er, at Rotaract-klubberne 
bliver en del af RI og dermed et vigtigt medlem af Ro-
tary familien. Således består RI fremover af Rotaryklub-
ber og Rotaract-klubber i hele verden.

Rotaracterne bevarer deres egne standardvedtægter, 
ligesom de også bevarer deres identitet – de bliver ikke 
rotarianere.

De vil fortsat være rotaractere, men vil have et tættere 

partnerskab med RI som anerkendte medlemmer af RI, 
snarere end som et Rotary-program.

Hverken Rotaract-klubberne eller Rotaracterne skal 
betale kontingent til RI. Senere vil RI’s bestyrelse dog 
indføre et rimeligt kontingent og samtidig give andre 
goder ”i bytte”. Således vil de få større støtte fra RI på 
samme niveau som Rotaryklubber og -distrikter.

Rotaracts unikke klub-oplevelser ændres ikke. Rotar-
act-klubberne skal opretholde deres nuværende forhold 
til deres sponsor Rotaryklubber. Nye Rotaract-klubber 
chartres fortsat af Rotaryklubber.

RI’s bestyrelse har besluttet, at rotaractere kan være 
medlem i et distriktsudvalg.

Rotaract-klubber har ingen stemmeret på en Rotary 
distriktskonference.

Rotaract klubber tælles ikke med i det samlede antal 
klubber i et distrikt.
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Nye AG’ere

Distrikt 1440 har i 4 af distriktets om-
råder fået nye AG’ere:

I område 2 afløses Jens Gram, 
Skagen RK af Jens Arne Hedegaard, 
Brønderslev RK. Torben Skovgaard 
Nielsen, Thisted RK afløses af Jørgen 
Leonhard Jensen, Han Herred RK i 
område 4. Da Jes Berg Gertsen, Aal-
borg Stigsborg RK skal være guvernør 
i 2021-22 bliver han derfor afløst af 
Johs Bindslev, Aalborg-Nørresundby 
RK i område 3. Vagn Skaarup, Had-
sten RK vil gerne afløses i område 7, 
hvorfor Lena Uldall, også Hadsten RK, 
tager over. Vi byder dem alle velkom-
men og ser frem til et godt og frugtbart 
samarbejde fremover, men også samti-
dig en stor tak til de afgående AG’ere.

De bedste hilsener
Birger B. Larsen

DG 2019-20

Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Jens Gram, Skagen
gram@globesat.dk
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing 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:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Vagn Skaarup
Hadsten RK
vito@post12.tele.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Jens Martin Hansen
Aars RK
dg1440-1819@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Jens Martin Hansen, mail: dg1440-1819@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
1.-5. juni Convention i Hamburg
20. juni DG kædeoverrækkelse,
 Randers
5. okt. Distriktskonference
 Randers

Velkommen til
nye medlemmer!
Dronninglund
Anne Tjell
Bodil Nielsen

Frederikshavn
Lene Bildtoft

Hinnerup
Anders Hermansen
Helle Ancher Bjerre

Hjørring Morgen 
Mai-Britt Beith Jensen

Hobro 
Peter Lieutnant Laursen
Tina Woods

Løgstør
Per Madsen

Pandrup
Karsten Søgaard
Lone Hejlskov
Mogens Hartvig Jensen
Thomas Bundgaard

Randers Business Breakfast
Jakob Bugge

Rebild
Poul-Erik Nørgaard Nielsen

Rotex 1440
Anna Bruhn Poulsen
Nikolai Allermann

Sæby
Morten Mikael Jensen

Aalborg Nørresundby
Henriette Søvind

Aalborg Rotaract
Marco Hvidberg
Tatiana M. Hesselholt-Bernier

Aalborg Søndre
Peter Møller Nielsen

Aalborg Vestre
Hanne Puk Hamann Dahl
Johanne Bugge

Aars
Peter Flindt-Jacobsen

Jens Arne Hedegaard

Johs. Bindslev Lena Uldall

Jørgen Leonhard Jensen
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