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Guvernørkæden er nu videregivet til 
Birger Borch Larsen fra Randers Østre 
Rotary Klub.  Det skete ved et fl ot ar-
rangement den 20. juni, dels i Rotary 
Huset i Randers, dels på Håndværker-
museet og dels på Restaurant Pakhuset. 
Hvor var det dejligt at se, at så mange 
mennesker var mødt frem for at tage 
afsked med den ”gamle” guvernør og 
– ikke mindst – byde den nye guvernør 
velkommen. ”Tørfi sk” sluttede aftenen 
med en fantastisk koncert og det var ik’ 
så ring’ endda.

Selvom det er vemodigt at skulle 
afl evere kæden efter et helt år med så 
mange fantastiske oplevelser, er det 
jo et udtryk for ”livets gang” i Rotary, 
hvor der jo er mange, der skifter job på 
dette tidspunkt. Jeg tror, at alle pastgu-
vernører har udtalt, at det har været en 
fantastisk oplevelse at stå i spidsen for 
et distrikt – således også jeg. For mig 
har klubberne altid stået for det grund-
læggende (kernen) i Rotary. Herfra ud-
springer alle aktiviteter. Derfor har det 
også været en overvældende oplevelse 
at besøge klubberne. Det gode klubliv 
har altid været mit hjertebarn, og det har 
jeg oplevet i rigt mål. Af hjertet – tak.

Et af de punkter, der har været vig-
tigt for mig, er medlemstallet og syn-
lige klubber. De to ting hænger sam-
men. Uden synlige klubber, ingen nye 
medlemmer. Det er glædeligt at kunne 
konstatere, at den røde kurve i antallet 
af medlemmer er knækket. I det seneste 
halve år har medlemstilgangen været 
større end afgangen, så vi kommer ud af 
året med et højere medlemstal end det, 
vi begyndte året med. Fortsæt denne 
gode udvikling.

En lille dråbe malurt i bægeret kom, 
da jeg desværre blev syg her i foråret 
og måtte gennemgå en operation. Det 
satte mig ud af spillet i et par måneder, 
men med stor hjælp fra mine kolleger 
i guvernørgruppen med pastguvernør 
Egon Jensen i spidsen, lykkedes det at 
komme på den anden side af det. I dag 
er jeg stort set frisk igen og klar til at 
tage hul på det nye Rotaryår som for-
mand for Rotary Danmarks Råd.

Det nys overståede folkemøde på 
Bornholm havde også i år deltagelse 
fra Rotary Danmark. Fra distrikt 1440 
deltog Nadia Nordberg fra Aalborg 
Nørresundby RK i koordinationsgrup-
pen. En stor tak til Nadia, der var med 
til at gøre Rotary kendt på hele folke-
mødet. Det var så stor en succes, at vi 

helt sikkert også vil være der næste år. 
Desværre er der et par distrikter, der har 
meldt fra.

Den 6. juni var jeg med til at tage 
imod LOA, som havde været på togt 
med udvekslingsstudenterne. At se 
LOA lægge til kaj med alle studenterne 
til tops i masten, var et fantastisk skue. 
Jeg er utroligt glad og stolt over, at di-
strikt 1440 kan give sine udvekslings-
studenter en sådan oplevelse. Stor tak 
til alle, der har været medvirkende til 
denne oplevelse.

Til sidst vil jeg udtrykke en stor og 
varm tak til alle i distrikt 1440 og god 
vind til Birger

Rigtig god sommer
Jens Martin

Nyt i 1440

BE THE 
INSPIRATION

Årets sejlads med LOA var igen en stor succes og en god oplevelse for udvekslingsstudenterne.
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Et år, der går hurtigt!

Torsdag den 20. juni var der kæde-
overrækkelse i distriktet. Jens Martin 
Hansen fra Aars Rotary Klub overgav 
guvernørkæden til Birger Borch Larsen 
fra Randers Østre Rotary Klub med et 
løfte om, at det ville blive et år med 
meget store oplevelser, men desværre 
også et år, der går alt for hurtigt!

Afgående og tiltrædende guvernører 
og guvernanter ankom standsmæssigt i 
en flot rød brandbil og blev modtaget 
på havnen i Randers af godt 150 gæ-
ster. Heriblandt et hold thailandske ro-
tarianere, der for øjeblikket er på Fri-
endship besøg i distriktet.

Aftenen blev styret af præsidenten 
for klubben, Erik B. Christensen, og 
han gav ordet for aftenens tre minut-

ter til klubbens counsellor, Susanne 
Aborg. Hun indførte deltagerne i lidt 
af egnens historie, idet hun omtalte 
både Niels Ebbesen, der som bekendt 
dræbte Den kullede Greve i Randers i 
1340, og Hvidsten-gruppen, der efter 
en glorværdig indsats i modstandskam-
pen blev henrettet af tyskerne 29. juni 
1944.

I sin indsættelsestale glædede Birger 
sig over vores organisation. Hjørneste-
nen i Rotary er fortsat klublivet, hvor 
medlemmerne netværker og opbygger 
fællesskaber, men Rotary står tillige 
bag mange projekter til gavn for nær-
samfundet og ude i den store verden. 
Birger opfordrede klubberne til at have 
fokus på forøgelse af medlemstallet, 

ikke mindst flere kvindelige medlem-
mer, og han lovede støtte til det fra di-
striktets side.

Endelig takkede han guvernørgrup-
pen for god indføring i de opgaver, der 
følger med hvervet, og han takkede 
medlemmerne i Randers Østre RK for 
god opbakning.

Der var efterfølgende gode ønsker 
til Birger fra Inner Wheel, repræsen-
teret ved Birgit Kristiansen, Aars, og 
fra Rotaract ved Christian Schmelling 
Pedersen. Finn Munk introducerede det 
thailandske hold, og Kim Christensen 

ønskede til lykke med hvervet på vegne 
af de assisterende guvernører, ligesom 
han takkede Jens Martin for et godt 
samarbejde. 

Efter en lækker middag sluttede af-
tenen med fin-fin underholdning af 
Tørfisk – Danmarks ældste boy-band, 
der havde små hint til Birger og ikke 
mindst til hinanden.

Eig

Tørfisk leverede fin underholdning.

Ankomst til kædeoverrækkelses festen.

Den nye guvernør takker den afgående.
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PRÆSENTATION af kommende guvernør
i D1440 – 2020/2021!
Når dette læses, har vi skiftet ledelse i 
såvel klubber som distrikt. Jens Mar-
tin Hansen er erstattet af Birger Borch 
Larsen som distriktsguvernør, og ef-
ter Birger tiltræder næste DGE, Laila 
Christensen. 

Laila Christensen har siden 2014 
været medlem af Aalborg Nørresundby 
Rotary klub og blev optaget som med-
lem i Hals Rotary klub i 2010, hvor hun 
var præsident i 2013. Fra 2013-2018 
underviste hun på Rotary Leadership 
Institute (RLI), og har siden 2015/2016 
til nu været distriktstræner. Denne post 
er fra 2019 overdraget til Nadia Nord-
berg sammen med Jens Søndergaard.

Privat bor Laila i Stae nær Vodskov 
med kæresten, Per Kærager Christen-
sen, som er meget aktiv på distriktsplan 
i Lions. Hun er 53 år gammel, har siden 
2008 været selvstændig erhvervscoach 
og ledelseskonsulent med firmaet Co-
ach Vision, og har en datter på 20 år, 
som bor i Aalborg.

”Jeg har haft fornøjelsen af at deltage 
i strategiarbejdet i D1440 længe før, jeg 
blev opfordret til at stille op som guver-
nør, og vi har gennem længere tid sat 
fokus på positive værdiforbedringer. 

Vi ønsker at gøre Rotary/D1440 
stærkere - ved at gøre klubberne 
stærkere.
Distriktet arbejder i skrivende stund på 
at tilbyde endnu flere, gode tilbud til 
klubberne og deres medlemmer. Dette 
skulle gerne understøtte klubbernes 
arbejde og behov yderligere. Desuden 
ønsker vi at sikre, at vi fremadrettet kan 
tiltrække kommende guvernører og alle 
andre vigtige nøgleposter i distriktsrå-
det uanset alder og erhverv.

Vi håber på alle rotarianeres opbak-
ning under implementeringen af nye 
tiltag. Det er et stort arbejde, som tager 
tid og kræfter, og de ting, vi tager fat 
i, er gennemarbejdet efter bedste inten-
tion og evner. Hvor der handles, spil-
des der. Vi må derfor også tilrette efter 
behov, hvis det viser sig, at nogle ting 
ikke er så hensigtsmæssige.

Samarbejdet i guvernørgruppen og i 
distriktsrådet er afgørende for et godt 
afsæt. Guvernørgruppen står derfor 
skulder ved skulder med stor hjælp fra 
primært assisterende guvernører og di-
striktstrænere. Vi har således allerede 
nu inddraget næste guvernør i rækken, 
Jes Berg Gertsen, så vi sikrer en lang-
sigtet strategi og kontinuerlig imple-
mentering”.

Jes Berg Gertsen har været medlem af 
Rotary siden 1995 og i de seneste år i 
Aalborg Stigsborg Rotary Klub. Han er 
bestyrelsesmedlem i Shelterbox DK og 
træder af til sommer som assisterende 
guvernør i område 3. Privat er Jes gift 
med Merete, som er medlem af Aal-
borghus Innerweel. 

PrePets og PETS
Lailas første opgave som DGE bliver 
at stå for PrePETS i efteråret for alle 
kommende klubpræsidenter (electer) 
og assisterende guvernører (AG’er):

Aalborg, Tech College (Food): tirs-
dag den 8. okt. 2019 kl. 18-21.30

Randers, Tradium Erhvervsakademi: 
mandag den 21. okt. 2019 kl. 18-21.30

PETS bliver i Aalborg, lørdag den 
14. marts 2020 kl. 9-16 og er obligato-
risk for præsident electerne.

Der bliver mange andre tilbud og 
oplæg, så derfor kalder vi det også for 
vores Forårsseminar og indbyder alle 
interesserede:

• Sekretærkurser (vigtig info og 
viden)

• Saldi (tilbud for kasserer)
• Sociale Medier/Revitalisering af 

din Rotaryklub (for alle)
• Projektidéer (for alle)
• Kend dit Rotary (for alle og især 

nye rotarianere)

Fyld bilen med glade rotarianere og 
mød andre spændende mennesker; det 
er i sig selv en stor inspiration.

Rigtig god sommer til alle – vi ses i 
næste Rotaryår.

Laila, Jes og Birger

Guvernørgruppen 2019-20. Fra venstre DGN Jes, DG Birger, IPDG Jens Martin og DGE Laila.
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Hamborg tur/retur
Mindst 25.000 rotarianere fra hele ver-
den deltog i dette års Rotary Conven-
tion i Hamborg fra torsdag den 30. maj 
til onsdag den 5. juni – og for mig og 
min partner, Per, var det første gang! 
Og det er da også, på godt jysk, rime-
ligt stort, at der kan samles så mange 
rotarianere fra alle verdenshjørner; asi-
ater, indere, afrikanere, amerikanere fra 
syd og nord, australiere, europæere – 
kvinder, mænd, gamle som unge. Især 
de unge Rotaract’er var mødt talstærkt 
op og var med til at skabe en livlig 
stemning. 

Åbningssessionen startede med, at 
unge udvekslingsstuderende marche-
rede ind med flag i en nærmest endeløs 
række, som for alvor synliggjorde hvor 
udbredt Rotary er. Dagene igennem gik 
formiddage på fælles sessioner, efter-
middage med en perlerække break out 
sessioner og aftener med mulighed for 
forskellige events eller tid til networ-
king og hygge.

Vi boede på et hotel en lille kilo-
meter fra messecentret og tæt på cen-
trum. På trods af de korte afstande er 
selve messen og udbredelsen af tilbud 
så mange, at vi fik gået mindst 10 km 
hver dag; til gengæld havde vi også 
fulde dagsprogrammer og nåede alle 
fællessessioner og mindst 2 break out 
sessioner hver dag. 

Om mandagen var det ikke mindre 

end én af vores nye AG’er, Lena Ul-
dall fra Hadsten, sammen med DT og 
PDG Jens Søndergaard, der foran næ-
sten 1.000 rotarianere stod for en break 
out session kaldet: ”Boost Your Rotary 
Meetings”, som Lena flot præsenterede 
på engelsk – og som også blev life-
streamet. Godt gået!

Jeg havde primært udvalgt sessioner 
omkring medlemmer, fastholdelse, ind-
dragelse, gode møder og sociale me-
dier/udbredelse af kendskab til Rotary, 
samt sessioner om kvinder i Rotary. 
Især det med at få flere kvinder ind var 
yderst interessant – og yderst relevant. 
Én af Rotarys kerneværdier handler jo 
om diversitet, og skal vi være trovær-
dige, handler det om ”walk-the-talk”. 
Derfor har RI’s board da også sat sig et 
mål om at få langt flere kvinder ind på 
lederposter ved blandt andet at indføre 

relevante forandringer, som kan gøre 
det muligt. 

Det er nemlig ikke kun kvinder, 
der har svært ved at komme gennem 
nåleøjet til de højere ledelsesposter i 
Rotary International: unge Rotaracter, 
som jo nu er fuldgyldige rotarianere, 
helt almindelige mellem-indkomst ro-
tarianere, erhvervsaktive rotarianere 
og folk, som ikke nødvendigvis har et 
alenlangt CV med direktørtitler bag 
sig, samt rotarianere, som måske ikke 
lige har en livsledsager/partner med 
sig, skiller sig markant ud fra de folk, 
som sidder på bestyrelses- og lederpo-
ster i dag. Listen af kriterier bør måske 
ændres, og det gælder både den offici-
elle og den uofficielle.

Flere oplægsholdere fremhævede, 
at nye medlemmer skal kunne føle sig 
velkomne, og det gør de især, hvis der 

Lena og Jens på talerstolen under Convention.

Et kor fra tysk Rotary underholdt ved åbningsceremonien.
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er nogen i flokken, de kan sammen-
ligne sig med. Vi ved, at én person 
næppe kan forandre noget, to har også 
svært ved det, men ved tre personer er 
der en rimelig chance. Når en klub stra-
tegisk gerne vil have flere kvinder, flere 
unge og flere erhvervsaktive ind, bør 
den derfor gå efter at få tre medlemmer 
ind på samme tid – og samtidig sikre 
sig, at alle klubmedlemmer forstår og 
formår at inddrage og implementere de 
nye klubkammerater. Lad dem til hvert 
klubmøde – og især det første halve el-
ler hele års tid – føle sig velkomne og 
inddraget, informeret og præsenteret 
for alt det, Rotary står for. Oprettelse 
af et mentorkorps kunne være en ekstra 
hjælp hertil.

En anden vigtig pointe handler om 
motivation. Vi bliver alle rotarianere 
ud fra vidt forskellige motivationsfak-
torer, så derfor bør vi aldrig tage for 
givet, at alle motiveres af det samme. 
Det gælder også over tid; vores moti-
vationsfaktorer skifter ad åre. Spørg 
ind til, hvad der motiverer den enkelte, 
og find de opgaver, der passer til den 
enkelte. Skab rammerne og synlige 
rammebetingelser, og giv spillerum til 
aktiv deltagelse; det gør det mere sjovt 
og givende for alle. 

Vi fik networket og udvekslet en 
masse idéer med mange andre rotari-
anere, og min egen konklusion er, at 
mange af de ting, vi søsætter nu i vores

Laila og Per lynskudt på Convention.

eget distrikt, og mange af de ting, vi al-
lerede har fuld gang i – og her vil jeg 
især fremhæve RLI kurserne – er det, 
der kan sikre en god og givtig fremtid 
for vores klubber. 

Al forandring starter med os selv. 
Små eller store forandringer er ikke 
afgørende, og som et væsentligt værk-
tøj blev Rotarys 4-punkts prøve frem-
hævet adskillige gange, fordi vi kan så 
meget, når vi vil – og især når vi gør 
det sammen.

Afslutningen bød på taler fra nu-
værende verdenspræsident, Barry 
Rassin, elect Mark Daniel Maloney 
og nyudpeget nominee fra Hamborg: 
Holger Knaack, fantastisk musik og 
underholdning, og en stigende hjemve-
trang ovenpå et hav af indtryk. 

Næste års Convention bliver på 
Hawaii i Honolulu – og jeg glæder mig 
allerede.

DGN, Laila Christensen, Aalborg 
Nørresundby Rotaryklub

Nu har du igen
muligheden for
at tilmelde dig RLI
RLI-13, Rotary Leadership Institute, 
gennemføres i efteråret 2019 på Ran-
ders Business Park i tre moduler på de 
tre lørdage:
28. september, 26. oktober og 16. 
november.

De første 12 kurser har været en stor 
succes, så der vil formentlig også være 
stor interesse for at komme med på 
dette kursus. 

Alle moduler er obligatoriske og 
varer fra kl. 8-16. Sidste frist for an-
søgning til kurset er 23. august, men 
vi optager deltagere, så længe der er 
plads på kurset (max. 25). Distriktet 
har besluttet at deltagelse i hele 2019 
er gratis. 

Du modtager en øget viden om Ro-
tary og nyttige ledelsesværktøjer til 
brug i klubben, og du bliver en endnu 
mere entusiastisk og udviklingsoriente-
ret rotarianer. Desuden udbygger du dit 
rotarynetværk med andre dedikerede 
rotarianere fra hele distriktet – RLI er 
således en investering i fremtiden for 
både dig og din klub. 

Uddannelsen er dialogbaseret og 
interaktiv i højt tempo, og vi arbejder 
med disse emner: 

• Lederskab i en frivillig organisa-
tion (Rotary), 

• Rotary Foundation, 
• Medlemsudvikling, 

• Analyse af en Rotaryklub, 
• Rotarys muligheder, 
• Kommunikation og PR, samt 
• Deltagelse i internationale opga-

ver. 
• Læs her, hvad tidligere deltagere 

sagde om kurset: 
• Jeg fik meget dybere indsigt i 

Rotary 
• Jeg bliver en bedre leder – også i 

mit professionelle virke 
• Jeg fik ny energi 
• En utrolig positiv oplevelse 
• Et godt grundlag for at være klub-

præsident 
• Mit netværk blev udvidet 
• Jeg blev klædt på til at skabe ny 

udvikling i min klub. Hvis du øn-
sker at deltage, skal du henvende 
dig til din præsident, som har an-
søgningsskemaer til uddannelsen. 

Du kan også læse mere om dette 
spændende tilbud ved at bruge dette 
link:

https://www.rotary.dk/rli-rotary-le-
adership-institute-0.

Her finder du både vores folder og 
ansøgningsskema til kurset.

Vi glæder os til også at se dig på Ro-
tary Leadership Institute. 

Flemming Larsen – Leder af RLI
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Rotary på Folkemødet 2019

Solskin, spændende indlæg, positive 
tilkendegivelser og en masse glade gæ-
ster kendetegnede dette års Folkemøde 
i Rotarys telt. Igen i år var Rotary Dan-
mark på Folkemødet med repræsentan-
ter fra det meste af landet. Et samar-
bejde imellem D1440, D1450, D1470, 
D1480 og ShelterBox, med en repræ-

sentant for hver i planlægningsgruppen 
og i Rotary-teltet. Plus hjælp fra Born-
holmerklubberne plus en lille flok fra 
København, der var til stor hjælp på 
standen. 

Det var et rigtig godt Folkemøde, 
hvor vi havde fuldt hus ved de fleste af 
vores indlæg med imellem 35-50 gæ-

ster, der alle fik ny viden med hjem og 
en god fortælling om Rotary. Her fik 
vi mange positive tilkendegivelser fra 
vores gæster om vores program og or-
ganisation. Vi formåede også at mane 
nogle af fordommene til jorden hos vo-
res gæster, der forlod teltet med et po-
sitivt indtryk af Rotary.

Vi lå centralt, så der kom også rigtig 
mange forbi og snakkede og ville høre, 
hvad Rotary er for en størrelse. Der var 
da også flere potentielle nye medlem-
mer til klubber rundt i hele landet, der 
fik materiale med hjem og hvor vi fik 
deres informationer, så vi kan sende 
dem en invitation til et møde.

Folkemødet er efter min mening en 
rigtig god måde at brande Rotary Dan-
mark på og vise, at Rotary ikke er en 
loge af gamle mænd. Nej, tværtimod, 
og det fik vi vist på bedste vis på Folke-
mødet, med den blandede flok af rota-
rianere vi var.

Vil I se mere fra Folkemødet? Så 
find Rotary på Folkemødet på Face-
book, her kan I se billeder og opslag fra 
Folkemødet 2019.

Nadia Nordberg Nielsen
Aalborg Nørresundby Rotary Klub 
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Som omtalt i sidste månedsbrev har distriktet lige nu besøg af et Friend-
ship Exchange hold fra Thailand. Vore 13 gæster er i skrivende stund midt 
i deres besøg i Danmark. De har tilbragt første uge i Nordjylland, hvor de 
har været vidt omkring, Aalborg, Blokhus, Børglum, Skagen, Dronning-

lund etc. Den sidste uge tilbringes i Grenaa suppleret med besøg i Århus. 
Vi har haft stor glæde af vore 13 nye venner, og de lover at lægge sig i 
selen for at lave et tilsvarende godt besøg, når det danske team rejser til 
Thailand i februar.

Formandsskifte
En af de opgaver i Rotary, der skifter 
hvert år, der formandsposten for Rotary 
Danmark Råd. Det var i det forgangne 
år Pernille Bloch fra distrikt 1450, der 
havde æren, og den er nu overgået til 
Jens Martin Hansen fra distrikt 1440.

Formanden leder Rotary Danmarks 
forretningsudvalg, der består af guver-
nørgruppen fra de fem distrikter, og 
han er Rotary Danmarks offi cielle tals-
mand.

Hvervet blev tidligere benævnt ’ol-
dermand’, og der blev på et tidspunkt 
fremstillet et dørskilt, som stadig er lige 
så vigtigt at få givet videre, som det er 
at formandskæden skifter skuldre.

Stort til lykke til Jens Martin med 
det ærefulde hverv.

Det næste års tid vil dette fi ne skilt smykke Jens 
Martins hjem.

Distriktsmesterskabet i golf
Traditionen med en distrikts golfturne-
ring er nu tilbage efter nogle års pause. 
Den afvikles i år på Randers Fjord Golf-
klub fredag den 13. september.

Der er indskrivning og morgenmad 
fra kl. 7.30, gunstart kl. 9.00 og frokost 
og præmieoverrækkelse fra 14.00.

Matchen afvikles i tre rækker:
A-rækken, hcp. 0-15,9: Slagspil.
B-rækken, hcp. 16-24,9: Stableford.
C-rækken, hcp. 25-36: Stableford.

Distriktsmesteren fi ndes i A-rækken og 
er spilleren med den laveste bruttoscore.

Rotarianeres gæster er velkomne, 
men kun Rotarianere kan vinde distrikts-
mesterskab og rækkepokaler. Gæster 
kan vinde 1. præmie i nettorækkerne, 
men pokalerne tilfalder den bedste Ro-
tarianer i rækken.

Bindende tilmelding på Ro-
tary-web’en under Distrikt 1440 senest 
1. september. Her kan også fi ndes yder-
ligere oplysninger.

Betaling 400 kr., der dækker green-
fee, morgenmad, frokost og 2 gen-
stande, indbetales samtidig på mobile-
pay 752346.



Tak for indsatsen
Der er tradition for, at når man påtager 
sig et arbejde for distriktet, er det for en 
tre-årig periode. Det er med til at sikre 
kontinuitet i distriktsarbejdet.

På årets sidste distriktsrådsmøde var 
der tak til dem, der nu afslutter deres 
tjenestetid, og det blev gjort ved at ud-
dele PHF’er. Denne hæder blev tildelt:
Knud Kildal, distriktskasserer
Torben Skovgaard Nielsen,

AG område 4
Jes Berg Gertsen, AG område 3
Vagn Skaarup, AG område 7
Laila Christensen, distriktstræner
Niels Rasmussen, protection officer
Jens Martin Hansen, DG

TIlLYKKE

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 Birger Borch Larsen, mail: dg1440-1920@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Klubbesøg:
12. aug. Nykøbing Mors
19. aug. Hjørring Vestre
20. aug. Han Herred
21. aug. Thisted
22. aug. Hirtshals
27. aug. Frederikshavn City
28. aug. Hjørring Morgen
29. aug. Skagen Morgen
29. aug. Skagen

Øvrige begivenheder:
15. aug. Deadline månedsbrev
  3. sept. Distriktsrådsmøde 1
13. sept. Distriktsgolf
  5. okt. Distriktskonference
 Randers

Velkommen til
nye medlemmer!
Frederikshavn City
Søren Korsager Riber
Torsten Storgaard

Hadsten
Anders Skovgaard Juel
Flemming Kragh Thomassen

Han Herred 
Ulrik Mose Schade

Hinnerup
Thor Kappel

Randers Vestre
Flemming Carlsen

Sindal
Claus Gram Jacobsen

Skive Fjord Morgen
Lars Fjalland

Thisted
Allan Søgaard Møller
Leo Skydt Jørgensen

Viborg Morgen
René Sørensen

Viborg-Asmild
Christian Lützen
Jens Jørgen Hygum

Aalborg International
Anca Simona Horvath
Andreea Sabau
Bill Davey
Gisli Johannsson
Ruxandra Olteanu

Aalborg Søndre
Jesper de Claville Christiansen
Karsten Nielsen
Kenneth Kuur Sørensen
Peter Ettrup Larsen

Aalborg Vestre
Carsten Stig Olsen

8 Juni 2019

Jens Martin overrækker PHF til Laila for hen-
des indsats som distriktstræner.


