
Kære rotarianere!

Nyt i 1440

Distriktsguvernør 2017-18
Egon JensenNr. 2 september 2017

Jeg er kommet godt i gang med guver-
nørmøderne, og tak for en god modta-
gelse overalt. Under mottoet ”Rotary: 
Making a difference” skal vi sammen 
på møderne gøre en forskel. På de fle-
ste møder har medlemstilgang været 
på programmet. Overalt i den vestlige 
verden er det et fokusområde, mens 
medlemstallet i Indien og Sydøstasien 
bare skyder i vejret. Jeg har i dette år 
tre fokusområder: Fred, engagement og 
synlighed. Jeg er af den overbevisning, 
at engagement i alt, hvad man foretager 
sig i klubben, er med til at præge klub-
ben, så man nyder at komme og fortælle 
til omgivelserne om, hvor sjovt man har 
det i Rotary. Det vil samtidig give mere 
synlighed i lokalområdet og på den 
måde gøre det attraktivt at komme med 
i Rotary.

På klubmøderne har der også været 
interesse for at få ideer til projekter, 
små såvel som store. På efterårssemi-
narerne den 25/10 i Randers og 8/11 i 
Aalborg vil der blive mulighed for at få 
dette ønske opfyldt, da vi tager emnet 
op. Det er ligeledes flere år siden, der 
har været et kursus i ”Saldi”, det gratis 
regnskabsprogram, som er stillet Ro-
tary til rådighed. Det vil vi også have 
på programmet på efterårsseminarerne.

På lørdag starter det næste RLI (Ro-
tary Leadership Institute) kursus i Vi-
borg, og det er allerede fuldtegnet, men 
det næste RLI er også planlagt til foråret 
i Frederikshavn. Du kan finde de 3 lør-
dage, det drejer sig om, samt tilmelding 
på hjemmesiden. Skynd dig at melde 
dig til, inden det bliver overtegnet!

Distriktet har i år valgt at gøre di-
striktskonferencen 30. september i 
Grenaa gratis for alle. Der er sendt ind-
bydelser ud, og tilmeldingsfristen er 
20 september. Du kan tilmelde dig på 
distriktets hjemmeside ved at tilføje 
navn eller medlemsnummer og trykke 
på tilføj, så er du med. Præsidenter og 
sekretærer er oprettet, men står som 
ubesvaret, så de skal ind på deres egen 
hjemmeside og aktivt tilmelde sig! Jeg 
håber du kommer, for vi har et knald-
godt program!

Ude i verden sker der for øjeblik-

ket store katastrofer. En af de største 
storme har raseret Caribien og Florida, 
og tusinder bliver i øjeblikket hjemløse. 
2000 Shelterbox’er er i øjeblikket op-
stillet, ligesom der er afsendt 700 Water 
Survival Boxe, så de er parat til at blive 
sat ind i området. Derfor er der netop nu 
brug for ekstra midler til flere boxe, så 
få klubben til at donere penge til boxene 
via vores boxudvalg. Det er nu der skal 
handles!!

Med Rotary hilsen
Egon Jensen

Den sidste måned har været præget af 
store naturkatastrofer mange steder 
i verden i form af både jordskælv og 
massive nedbørsmængder.

Det har medført en stor og god ind-
sats fra de to organisationer, der ad-
ministrerer hhv. Shelterbox og Water 
Survival Box. Men det har også bety-
det, at lagrene af bokse er ved at være 
tømte.

Derfor er det vigtigt, at vi bakker op 
om de to bokstyper og hjælper med til, 
at nye lagre kan opbygges. Begge orga-
nisationer har påskønnet den støtte, som 
klubberne i Distrikt 1440 har ydet gen-
nem vores Nødhjælpsudvalg. Hjælp os 
med fortsat at bakke op om de to boks-
typer, som hjælper ofrene for naturkata-
stroferne med husly og ikke mindst rent 
drikkevand.

Nødhjælpsudvalget har en målsæt-
ning om, at alle klubber årligt indbeta-
ler op til 5.000 kr. årligt – det dækker 
én Shelterbox eller tre Water Survival 
Boxe. Beløbet kan indbetales på udval-
gets konto 7420 – 0001237463, hvor-
efter beløbene fordeles imellem de to 
organisationer.

Distriktet råder over demo-bokse af 
begge slags, som kan stilles til rådighed 
for klubberne til synliggørelse af Rota-
rys indsats – kontakt nødhjælpsudval-
gets formand Erik Tornøe, mail: etor-
noe@gmail.com eller tlf. 23 44 63 98.

Nødhjælp er påkrævet



har været med i mange år, og nu har tid 
til Rotary, vi vil gerne mødes en gang 
om ugen. 

Og for det tredje, hvis vi kun hol-
der møde hver anden uge og en del 
medlemmer ikke lige kan deltage i de 
to møder, har de ikke været til møde i 
en hel måned og bliver på denne måde 
koblet lidt af Rotary.

Vi har nogle regler i Rotary om ”mø-
depligt”. Selv om der ikke bliver set 
så stramt på disse regler i dag, som da 
jeg kom i Rotary for 35 år siden, står 
de stadigvæk på de gule sider, og bliver 
derfor også nævnt ved kontakt med nye 
medlemmer. Specielt denne del virker 
afskrækkende på nye yngre potentielle 
medlemmer.

Kan vi ikke lave disse lidt forældede 
regler om, så vi i stedet for ”mødepligt” 
kalder det ”møderet”, det vil sige, at 
alle har ret til at deltage i alle møder, 
men ikke pligt.

Denne ændring kan være med til, at 
den til enhver tid siddende bestyrelse og 
de valgte udvalgsformænd må gøre en 
optimal indsats for at lave nogle gode 
og interessante møder, for at tiltrække 
så mange til møderne som muligt. Jeg 
vil nødigt sige, at man ikke gør det i 
dag, men denne ændring kunne måske 

skubbe lidt til, at man anstrenger sig 
endnu mere.

Jeg tror, det på rimelig kort sigt vil 
bevirke, at klubberne får flere yngre 
medlemmer. Skulle denne ændring fra 
”mødepligt” til ”møderet” bevirke, at 
mødeprocenten falder lidt, vil det blive 
opvejet af, at vi er flere medlemmer i 
klubberne.

Den tid, jeg har været med i Thisted 
Rotary Klub, har vi ligget på mellem 40 
og 50 medlemmer. Hvis vi gennemfø-
rer denne ændring, skal vi måske være 
mellem 50 og 60 medlemmer, for at der 
altid er mellem 30 og 50 medlemmer, 
der deltager i møderne.

Jeg tror, en ændring på forholds-
vis kort sigt vil gøre, at vi bliver flere 
medlemmer i klubben. Det kan så godt 
være, at mødeprocenten bliver lidt la-
vere, men hvis der er flere, der deltager 
i møderne og vi får gennemsnitsalderen 
sænket, med flere yngre aktive med-
lemmer, er det vel også af mindre be-
tydning.

Jeg har været medlem af Thisted Rotary 
Klub siden 1982 (35 år), har beklædt de 
fleste poster et par gange, blandt andet 
været præsident 2 gange. Vi har en rig-
tig god og velfungerende klub med om-
kring 50 medlemmer.

Jeg har haft rigtig meget ud af mit 
medlemskab af klubben, det er vel næ-
sten unødvendig at sige, når jeg har 
været med i så mange år. Men vi skal 
passe på, at Rotary ikke bliver en pen-
sionist-klub.

Vi har lidt svært ved at få yngre ar-
bejds-aktive medlemmer, jeg fornem-
mer de fleste andre Rotaryklubber i 
Danmark har det samme problem. Når 
vi har kontakt med potentielle nye med-
lemmer og fortæller, at vi holder møde 
en gang om ugen og vi gerne ser, de 
kommer til de fleste møder og har ”mø-
depligt”, bliver de fleste lidt forskræk-
kede.

De fleste yngre familier i dag deles 
om arbejdet i hjemmet og deles om bør-
nepasning. Når Rotary søger ledere som 
medlemmer, som i de fleste tilfælde har 
en arbejdstid, der går ud over den nor-
male arbejdstid fra 8 til 16, og de sam-
tidig skal tage part i hjemmets arbejde, 
kan man godt forstå, de fleste har svært 
ved at finde tid til Rotary.

Det er faktisk synd for dem, de har 
behov for det gode fællesskab, der er i 
Rotary, og de gode arrangementer Ro-
tary holder – og det er synd for Rotary, 
vi har behov for dem, nemlig yngre ar-
bejds-aktive ledere med mange forskel-
lige kvalifikationer som medlemmer.

Hvad gør vi for at løse dette pro-
blem? Det er nu blevet lidt mere frit for 
alle klubber at aftale det antal møder, 
klubberne har lyst til at afholde (dog 
mindst to pr. måned). Men at ændre det 
til kun to møder pr. måned, er efter min 
mening ikke løsningen.

For det første kan vi, med alle de 
fastlagte emner, vi har i løbet af året, 
blive nødt til at fjerne en del af disse fa-
ste emner, eller slå dem sammen, for at 
få tid nok til de gode møder (virksom-
heds-besøg og aktuelle foredrag). 

For det andet er vi rigtig mange, der 

Møderet i stedet for Mødepligt
2 September 2017

Med venlig hilsen
Leif Pallesen
Thisted Rotary Klub

Den 27.-29. oktober gennemføres årets RYLA-kursus. Igen i år er det Aalborg 
City Rotary Klub, der står for arrangementet, og sidste års succes med Boot Camp 
på Aalborg Kaserner gentages.
Kurset er for unge i alderen 23-30 år, og i løbet af weekenden hører de om begre-
ber som personlighedsprofil, kropssprog, kommunikation og ledelsesmetoder, og 
blandt andet også ledelse i forsvaret.
Kurset er fuldt booket med 33 deltagere. Det er rigtig flot, og der er tilmed oprettet 
en venteliste, hvis nogen skulle få forfald. 



Distriktets klubber bør være opmærk-
som på, at der er gode muligheder for at 
matche klubbens projektkroner.

Der kan normalt hentes umiddelbar 
støtte fra Rotary Danmarks Hjælpe-
fond, samme beløb som klubben yder, 
dog maksimalt 60.000 kr. om året pr. 
klub. Seks klubber i distriktet har indtil 
videre fået støtte i år, i alt ca. 160.000 
kr. Der er en relativt enkel ansøgnings-
proces – se på Rotarys hjemmeside un-
der programmer.

Rotary Foundation
Der er også mulighed for at hente øko-
nomisk støtte til projektarbejde gennem 
Rotary Foundation – beløb som kan 
lægges oveni klubbens og Hjælpefon-
dens midler. 

Med et District Grant kan der støttes 
med op til 15.000 kr. Her skal anven-
des et ansøgningsskema, som fås hos 
Torben Folmer Bech, Rosenholm RK, 
mail: bech@intercon.dk.

Ansøgningerne skal puljes, og sene-
ste frist er 1. december.

De helt store projekter (minimum 
30.000 US$) kan støttes af Foundations 
World Fund. Her kræves en forudgå-
ende instruktion af distriktets Founda-
tion-udvalg, Jan Brinck fra Sydthy RK 
og Torben Folmer Bech.

Det er en betingelse, at projektet skal 
være omfattet af Foundations 6 fokus-
områder, og projektet skal kunne fort-
sætte, når Rotary slipper det (sustaina-
bility).

Klubberne skal kvalificeres
Hvis en klub vil søge midler fra Foun-
dation (både District og Global Grant), 
kræves der, at klubben er kvalificeret. 
Det foregår ved, at minimum to perso-
ner fra klubben, hvoraf den ene er præ-
sident eller præsident elect, deltager i 
det årlige Grant seminar, og at klubben 
underskriver en aftale med distriktet. 
Kvalifikationen gælder kun ét år.

Dette års Grant Seminar afholdes 
den 31. oktober i Aalborg Kultur- og 
Kongrescenter. Deltagelsen er gratis. 
Der udsendes snart indbydelser til klub-
berne.

De tre klubbers præsidenter med en af de donerede waterboxe samt god paraply-beskyttelse. Fra 
venstre Thomas Kolbekk fra Stokke, Lisbeth Göthberg fra Hjo og Helena Larsen fra Han Herred.

Han Herred Rotary Klub har været på 
besøg hos venskabsklubben i Hjo (Sve-
rige), sammen med den fælles ven-
skabsklub fra Stokke (Norge).
Besøget var en fin anledning til gode 
gensyn med rotarykammerater fra de 
øvrige lande, og der var udflugter til 
spændende steder i det svenske, blandt 
andet et ostemejeri og en bisonfarm.

Han Herred Rotary Klub havde lej-
lighed til at præsentere sit kommende 
projekt – vandforsyning til et samfund 
i Burundi med ca. 8000 indbyggere, to 
skoler og en sundhedsklinik. Projek-
tet gennemføres som et Global Grant 
projekt, og de to venskabsklubber gav 

tilsagn om kontant støtte. Projektet har 
et budget på ca. 600.000 DKK, og klub-
ben har desuden tilsagn om støtte fra St. 
Heddinge RK og fra Hjælpefonden.
Uafhængigt af hinanden havde de to 
gæsteklubber valgt at betale for en Wa-
ter Survival Box til værtsklubben. Der-
med blev der snakket meget om vand i 
løbet af weekenden, også forårsaget af 
kraftige byger, og det var meget apro-
pos, at værterne kvitterede med en flot 
paraply til de gæstende præsidenter.

Han Herred RK er nu i gang med 
ansøgningsproceduren hos Foundation, 
og håber at kunne starte anlægsarbejdet 
i løbet af foråret.

Venskabsmøde med
vand som tema

Økonomisk hjælp
til projektarbejde
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4 September 2017

til Rotary-fornyelse på verdensplan!
Det er dig som rotarianer, der har ansvaret for, at Rotary 
fungerer i den tid, vi lever i.

Da Rotary ideen blev lanceret i 1905, var det en anderle-
des verden, end den vi har i dag.

Nogle vil mene, at Rotarys brede struktur og sprog 
stadig klynger sig til sine rødder fra det sidste århund-
rede på trods af vore gode programmer og verdensom-
spændende projekter, og at de fleste af de ting vi gør i dag 
i Rotary, blev fastlagt i de første år af Rotarys eksistens.

Mange rotarianere er bekymrede for Rotarys fremtid. 
Vi spørger os selv: ”Er vi så gode, som vi kan blive; har 
Rotary nået sit yderste mht. mål og fremgang?” Og også: 
”Hvordan vil Rotarys form og stil blive i de næste år-
tier?”

Kom med ændringsforslag
Din klub kan foreslå ændringer af Rotarys grundlov, ved-
tægter og grundloven for Rotaryklubber. Jeg skal bare 
have forslaget senest mandag den 25. september 2017.

Bliver det vedtaget på distriktskonferencen lørdag den 
30. september, går det videre til afstemningen på Council 
on Legislation (CoL) i april 2019. Næste mulighed er om 
tre år.

Rotarys love og vedtægter er samlet i ”Manual of Pro-
cedure 2016”, og kan downloades på: https://my.rotary.
org/en/document/manual-procedure-035

I er velkomne til at kontakte mig og få råd og vejled-
ning, så slipper I måske for unødigt arbejde.

PDG Torben Folmer Bech
D-1440 CoL repræsentant
4063 6599 / bech@intercon.dk

Rotary fællesarrangement:
Anja Lovén får støtte fra sin hjemegn
Frederikshavnerpigen, der efterhånden er blevet lands- 
om ikke verdenskendt for sin indsats for de såkaldte 
heksebørn i Nigeria, får nu et støttearrangement i Arena 
Nord i Frederikshavn. 
    Der sker søndag den 8. oktober fra kl. 17, hvor Rota-
ryklubberne i Skagen, Sindal, Frederikshavn og Sæby er 
gået sammen med Arena Nord og TV2 Nord om et større 
arrangement.
    Det er et offentligt arrangement med 2 muligheder: 
Man kan deltage i festaftenen fra kl. 17 med mad for 300 
kr. – eller man kan komme kl. 18,30 efter spisningen til 
en billetpris på 150 kr. - Men man kan også gøre noget 
andet: Købe et bord til 6 personer og få en rabat, så man 
betaler ialt 1.500 kr.  Så ka’ man ta’ vennerne med og få 
en hyggelig aften med dem! Eller lave en aften sammen 
med personalet …!

Programmet ser sådan ud:
Kl. 17.00: Anja Lovén og aftenens toastmaster Pauli  
 Jørgensen byder velkommen. 
Kl. 17.30: Spisning. 
Kl. 18.30: Dørene åbnes for gæster uden spisebillet. 
Kl. 18.30: Underholdning med Ib Grønbech og
 Gregers. 
Kl. 19.15: Auktion 1. del. 
Kl. 19.45: Liveinterview med Anja Lovén. TV2 Nord 
 sender direkte. 
Kl. 20.30: Auktion 2. del. 
Kl. 21.00: Tak for i aften.

Der er fine gevinster, som udloddes på billetterne – og 
auktionen omfatter effekter fra 2.500 kr. og opefter.  Til-
melding kan ske via arenanord.dk. 

Ska’ vi ses til en hyggelig aften? Alle er velkomne.
Carsten Thomasen, ct@carsten-thomasen,
tlf. 40 41 60 90. 



Velkommen til
nye medlemmer!
Frederikshavn
Stig Erik Lundbo

Frederikshavn Bangsbostrand
Tommy Kruse Fuglsang

Hadsten
Dorthe Nyrup

Hjørring Morgen
Eli Rømer

Hjørring Vestre
Brian Schneider
Victoria Landela Sosa

Nibe
Søren Svenningsen
Kirsten Pinstrup
Vibeke Bitch Johansen

Randers Søndre
Britta Thomsen
Peter Laugesen

Aalborg International
Raphael Dürscheid
Tanya Stear
Mahdieh Fetrati
Hesam Mirzaei Rafsanjani

Aalborg Vestre
Morten Haugaard Jacobsen
Nicolaj Holm

Aalborg Østre
Santiago José Edwards Calderon
Aiden Iles

Vi har således fået 19 nye medlemmer 
den sidste måned, men desværre sam-
tidig mistet 27.
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Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Merethe Madsen,
Frederikshavn City
merethemadsen01@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

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

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing 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:
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:
Poul Sørensen, Hadsten RK
poul@kreativmarketing.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Egon Jensen, Grenå
dg1440-1718@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: Egon Jensen, distriktsguvernør Mail: dg1440-1718@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Klubbesøg 
19. sept. Han Herred
21. sept. Pandrup
25. sept. Nykøbing Mors
  2. okt. Viborg-Asmild
  9. okt. Aalborg Stigsborg
11. okt. Frederikshavn
12. okt. Frederikshavn Bangsbo  
 strand
23. okt. Farsø
27. okt. Grenaa Go’Morgen
31. okt. Rebild
01. nov. Hobro

Øvrige begivenheder:
23. sep. RLI i Viborg, modul 1
30. sep. Distriktskonference Grenaa
08. okt. Anja Lovén Støtte-  
 arrangement i Frederikshavn
13.-14. okt. Institute i Riga
25. okt. Pre-PETS, efterårsseminarer  
 Randers
27. okt. RYLA, Aalborg
31. okt. Foundation seminar i  
 Aalborg
28. okt. RLI i Viborg, modul 2
08. nov. Pre-PETS, efterårsseminarer  
 Aalborg
25. nov. RLI i Viborg, modul 3


