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Nyt i 1440

Rotary
Opens
Opportunities

Det kan for nogen måske synes svært 
at holde fokus på Rotary med alle de 
ting, der sker både lokalt, nationalt og 
internationalt! Undtagelseslignende til-
stande, virksomheds- og menneskelige 
kriser, utryghed og uvished om, hvad 
morgendagen bringer.

Godt, at vi har hinanden i 
 Rotary-fællesskabet! 
Det kan være svært at lave større æn-
dringer og normal drift, men med lidt 
god vilje – og nye virtuelle værktøjer 
– viser det sig, at vi kan komme meget 
længere, end vi måske troede på for bare 
få måneder siden.

Virtuelle klubmøder kan ikke erstatte 
fysiske møder, men de kan fastholde 
vores sociale kontakt og fremdrift. Det 
er let at invitere gæster – og gæstefore-
dragsholdere – ind til et møde. Det er let 
for alle at deltage – også dem, som er 
forhindret af personlige eller arbejds-
mæssige grunde. Og med et lunt jysk 
glimt i øjet: det er altså også billigere.

Idékatalog på vej
Her i uge 47 gennemfører vi det første 
af to PrePets online. Rotaract afholder 
åbent hus den 18/11, ligeledes virtuelt. 
Mange klubber har gennem længere tid 
afholdt virtuelle klubmøder, og i skri-
vende stund arbejdes der på et idékata-
log til alternative måder at afholde klub-
møder på, som påtænkes sendt ud til alle 

klubber via de assisterende guvernører. 
Hånden på hjertet: fysiske møder gi-

ver ofte mere, og især hvis der skal de-
batteres, idéudveksles og uddelegeres i 
frivillighedens ånd. Derfor anbefaler vi 
ofte klubberne at udsætte sådanne mø-
der, hvis muligt. Fx distriktsbesøgene. 
Her ønsker vi jo netop at komme i dia-
log med klubberne, og møderne kan 
godt udsættes til det nye år. 

Ikke alle møder kan udsættes. Di-
striktets årsmøde skulle afholdes inden 
udgangen af oktober, så derfor blev det 
virtuelt, og det gik heldigvis rigtig godt. 
Jeres klubber skal også afholde årsmø-
der og have nye bestyrelser på plads in-
den 31. december. 

Vi kan meget mere, end vi selv tror, 
og holder vi ud – sammen – er vi også 
meget stærkere, end vi selv tror.

Rotary åbner for muligheder
Assisterende guvernører får nu tildelt 
såkaldte funktionsmails. Det skulle 
gerne gøre det lettere for klubberne at 
skrive til deres AG: D1440-AGX@
rotary.dk – hvor X svarer til AG om-
rådet, og det bliver muligt for distriktet 
at købe en Zoomlicens til AG’erne, så 
de også kan bruge virtuelle værktøjer 
til interne møder samt elect og præsi-
dentmøder. Fysiske møder vil fortsat 
have førsteprioritet, men nogle gange 
kan virtuelle møder være et fantastisk 
supplement. I guvernørgruppen har vi 

rigtig stor gavn og fornøjelse af Zoom-
møder. Vi sparer en masse tid og kør-
sel, og kan ofte indkalde til møder med 
kort varsel. 

Vi kan derfor sagtens anbefale virtu-
elle mødeværktøjer. Måske har I andre 
gode klubhistorier fra disse måneder? 
Skriv til os. Så deler vi dem her i må-
nedsbrevet til glæde og inspiration for 
andre. 

Brug hinanden på tværs af klubberne. 
Som sagt, så er det let at være gæst til 
virtuelle møder. Hvorfor ikke benytte 
lejligheden til at ”kigge ind” i naboklub-
berne? Ring og skriv til hinanden. Kom 
hinanden nærmere, selvom I holder fy-
sisk afstand. 

Alle lyspunkter hjælper i svære og 
mørke tider – selv dårlige far-vittigheder 
kan med fordel pudses af og genbruges, 
nu, hvor vi ikke kan mødes over Græ-
kernes nationalret: Zeus og kartøfler. 
Grisen, den er til gengæld pæredansk!

Laila Christensen, DG

Alternative møder – nye muligheder
Al forandring er svær, især når vi tvinges. Men der er bestemt også lyspunkter!
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Et virtuelt årsmøde
Den 31. oktober blev der afholdt års-
møde i distriktet. Det plejer jo at blive 
afviklet i forbindelse med distrikts-
konferencen, men på grund af coro-
na-situationen blev der kun afviklet 
det formelle årsmøde – tilmed virtuelt 
– idet klubrepræsentanterne var med 
på en Zoom-forbindelse, mens pane-
let fra distriktsrådet var samlet fysisk 
i Aalborg.

Mødet indledtes – stadig virtuelt – af 
Aalborgs borgmester Thomas Kastrup 
Larsen. Derefter bød Torben Røgild fra 
Nørresundby RK velkommen, og Car-
sten Palsgaard fra Randers Vestre RK 
blev valgt til dirigent for årsmødet.

Et usædvanligt år
Guvernøren i 2019-20, Birger Borch 
Larsen, Randers Østre RK, aflagde 
beretning for året. Årstemaet ”Rotary 
Connects the World” havde fokus på 
bl.a. klubstrategi, medlemspleje, mø-
destruktur, familieinddragelse samt ud-
nyttelse af de sociale medier. Således 
startede distriktet en FB-kampagne i 
forlængelse af den tilsvarende kam-
pagne, som Rotary Danmark havde 
gennemført, og den har helt givet øget 
kendskabet til Rotary, men corona-situ-
ationen med delvist nedlukkede klub-

ber i foråret gjorde det svært at udnytte 
den øgede interesse for vores organisa-
tion.

I forbindelse med kassererskiftet 
2019-20 blev det anført, at distriktets 
kassebeholdning risikerede at blive 
skattepligtig på grund af størrelsen. Det 
var medvirkende til, at guvernørgrup-
pen fandt det forsvarligt at bruge et be-
løb på FB-kampagnen, ligesom der er 
trykt forskelligt PR-materiale, som er 
udsendt til klubberne.

Birger beklagede coronaens indvirk-
ning på RLI, hvor kurset i foråret 2020 
måtte aflyses, men han omtalte et fint 
gennemført RYLA i Grenaa i novem-
ber. Også ungdomsudvekslingen blev 
omtalt – den er hårdt ramt af krisen, og 
lige nu er programmet som bekendt sat 
på standby.

Både klubber og distriktet har måtte 
afvikle mange møder virtuelt, og det 
har givet nogle utilsigtede besparelser, 
som har givet mulighed for, at distriktet 
har givet diverse donationer.

Birger sluttede med at konkludere, at 
det har været et år med mange uforud-
sete hændelser og deraf afledte beslut-
ninger fra guvernørgruppen, som han 
håbede, at klubberne havde forståelse 
for.

Errare humanum est
Distriktskassereren Richardt Biger 
Andersen, Randers Vestre RK, gen-
nemgik det fremlagte regnskab og 
kommenterede de enkelte revisionspå-
tegninger og bemærkningerne fra den 
kritiske revision. Sidstnævnte klan-
drede bl.a. kassereren for at have skre-
vet et forkert budget ind i regnskabet, 
og det blev beklaget og vil ikke blive 
gentaget…

Det blev også påpeget af de kritiske 
revisorer, at budgettet ikke omfattede 
FB-kampagnen, ligesom PR og dona-
tioner oversteg budgettet væsentligt. 
IPDG Birger svarede på disse ting, 
som i øvrigt også var berørt i beret-
ningen.

Der var spørgsmål til budgetover-
skridelsen fra Nykøbing Mors RK 
(Niels Kusk Markussen), og Birger 
meddelte, at distriktet havde sendt 
væsentlige beslutninger ud til afgø-
relse i klubberne i det forløbne år, og 
at man også vil benytte sig af denne 
mulighed fremover. Desuden er der 
oprettet en finanskomite, som skal 
lave løbende budgetopfølgninger 
sammen med kassereren og guver-
nørgruppen.

På den løbende chat lød det blandt 
andet fra Viborg RK: ”Distriktets be-
styrelse er sat på jorden for at varetage 
klubbernes fælles tarv. Det er der in-
gen tvivl om, at den gør. Distriktets 
bestyrelse skal have råderum til at 
foretage hurtige dispositioner inden 
for rammen af det godkendte budget. 
Det kan bl.a. være om disponering af 
ikke forbrugte midler fra én kontoart 
til en anden. Sådanne interne disposi-
tioner skal ikke sendes i høring og til 
godkendelse ved klubberne.”

Richardt Biger Andersen sluttede 
sin beretning med det velkendte citat 
”Errare humanum est - divinum igno-
scere” – At fejle er menneskeligt - at 
tilgive er guddommeligt! 

Derefter blev regnskabet sat til af-
stemning, hvor 91 % stemte for god-
kendelse.

Birger aflægger beretning.
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Øvrige punkter på årsmødet
Der var orientering om Rotary Dan-
mark og Rotary Danmarks Ungdoms-
udveksling ved landssekretær Asbjørn 
Isaksen, samt om Hjælpefonden ved 
distriktsrepræsentant Peter Eigen-
broth. Endvidere var der fremsat for-
slag til Rotarys lovgivende forsamling 
(CoL). Disse indlæg refereres særskilt.

DGN John Christensen, Frederiks-
havn RK, fik lejlighed til at præsentere 
sig selv, og han fremhævede, at han vil 
arbejde for et stærkt forhold mellem 
distrikt og klubber til gavn og glæde 
for os alle.

Der var lodtrækning blandt distrik-
tets klubber til nomineringskomiteen. 
Følgende klubber blev valgt: Nykø-
bing Mors, Skivehus, Aars og Had-
sten. Som suppleanter valgtes Dron-
ninglund og Aalborg Søndre.

DGE Jes Berg Gertsen, Aalborg 
Stigsborg RK, meddelte, at næste års 
distriktskonference og årsmøde afhol-
des på Støvring Gymnasium 9. okto-
ber 2021.

Under eventuelt var der et indlæg fra 
Klavs Poulsen, Han Herred RK, som 
opfordrede til, at distriktet promoverer 

RLI noget mere – i disse coronatider 
måske virtuelt. Han omtalte også det 
gennemførte kursus om bestyrelses-
arbejde og opfordrede til, at distriktet 
støttede disse tiltag økonomisk.

Afslutningsvis kunne dirigenten 
takke for god ro og orden, og Torben 
Røgild kunne afslutte årsmødet med 
tak til dirigenten for veludført ar-
bejde. Teknikken fungerede fint, alle 
klubber kunne følge med via Zoom, 
og deltagerne i plenum kunne for-
nemme kontakten til deltagerne, dels 
via chat-funktionen og ved direkte op-
kobling.

Et fuldstændigt referat fra årsmødet er 
udsendt til klubberne, og kan findes på 
hjemmesiden.

Peter Eigenbroth

Panelet var samlet fysisk ved årsmødet – men med god plads imellem deltagerne.

Hent penge til 
projekter i 
Hjælpefonden
Peter Eigenbroth, der startede som 
repræsentant for distrikt 1440 ved 
dette Rotaryårs begyndelse, orien-
terede om Hjælpefondens beretning 
for det forløbne år, udarbejdet af Jan 
Brinck fra Sydthy RK, som sluttede 
sit virke i Hjælpefonden sidste år. 
Der var i 2019/20 et budget på knap 
1,5 mio. kr. Der var modtaget 107 
ansøgninger (heraf 19 fra distrikt 
1440), men kun 60 blev godkendt 
(i 1440 13 godkendte ansøgninger). 
Der blev givet afslag til 22 ansøgnin-
ger, og et lignende antal blev trukket 
tilbage af klubberne.

Der blev bevilget tilskud på ca. 
1,3 mio. kr., og overskuddet blev 
overført til indeværende år.

Peter fortalte, at Hjælpefondens 
omsætning har været næsten 3 mio. 
kr., idet der har været frivillige ind-
betalinger på 1,3 mio. En stor del 
skyldes indsamlinger, bl.a. til Baha-
mas og Shelterbox, men det er også 
værd at bemærke, at der specielt fra 
distrikt 1440 har været god opbak-
ning til de frivillige indbetalinger 
på minimum 200 kr., som sikrer, at 
Hjælpefonden kan formidle skatte-
fradrag for netop de frivillige indbe-
talinger.

Der er i årets løb sket justering af 
det maksimale tilskud fra Hjælpe-
fonden. En klub kan højst i alt mod-
tage 40.000 kr. indenfor et Rotaryår 
til ét eller flere projekter.

Peter sluttede med at fortælle, at 
der til dato i år er modtaget 30 an-
søgninger fra klubberne, men kun 3 
af dem var fra distrikt 1440. Forhå-
bentlig kommer der snart gang i an-
søgningerne her fra distriktet…
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Council on Legislation (COL) (Rotary 
Internationals (RI) ”Lovgivningsråd”), 
samles hvert 3. år, hvor en repræsentant 
fra hvert af RI’s 529 distrikter stemmer 
om de indkomne forslag, der forinden 
skal være godkendte i distriktet.

Fra Dronninglund fremsatte Per 
Hylander på årsmødet forslag om, at 
Rotary mindst hvert 12. år engagerer 
en ekstern professionel konsulentvirk-
somhed til at foretage en grundig vur-
dering af Rotarys ledelsesstruktur. På 
opfordring fra Per orienterede distrikt 
1440’s COL-repræsentant Torben Fol-
mer Bech om historikken i forslaget. 
Det svenske distrikt 2360 fremsatte i 
2016 forslaget som en resolution (hen-

stilling), der blev vedtaget med stort 
flertal. Siden er det ikke sket noget, 
derfor fremsætter distrikt 2360 forsla-
get igen; men denne gang som en ved-
tægtsændring, hvor distrikt 1440 og 
andre distrikter bliver medfremstillere 
på COL i 2022. Meget kan rationalise-
res i disse IT-tider, fx har RI mere end 
600 ansatte, deraf nogle på 7 regionale 
kontorer - er de kontorer nødvendige?

Forslaget blev vedtaget.

Forslag om at udvide Rotarys  
6 fokusområder med klima
The Rotary Foundations (TRF) Glo-
bal Grants støtter kun projekter, der 
hører under fokusområderne. Derfor 

stiller Skivefjord Morgen v/ Christian 
Arildsen forslag om, at klima kunne 
blive et nyt supplerende fokusom-
råde.

Fokusområderne er ikke med i RI’s 
love og regler; men hører hjemme i 
TRF programmer og kan derfor ikke 
fremsættes som lovforslag. Derimod 
kan det fremsættes en resolution.

Forslaget skabte en del debat, først 
og fremmest med advarsler om, at vi 
ikke skal blande os i politiske emner.

Imidlertid var der opbakning til at 
arbejde videre med forslaget, så det kan 
fremsættes som en resolution på Coun-
cil on Resolution 2021.

Forslag til ændring af  
Rotary Internationals vedtægter

For 1½ år siden iværksatte de seks Ro-
taryklubber på Djursland en offentlig 
indsamling til fordel for et attraktivt 
ude- og naturområde ved Strandbakke-
huset, børne- og ungehospice i Rønde. 
Strandbakkehuset er under opførelse 
og forventes indviet til december.

På trods af bl.a. corona-udfordringer 
har indsamlingen været en fantastisk 
succes, målet om et indsamlet beløb 
på 3 mio. kr. er nu nået. Imidlertid er 
anlægsprojektet vokset til 3,6 mio. kr., 
med baggrund i at vælge bedre og mere 
langtidsholdbare materialer, og ind-
samlingen fortsætter derfor indtil ud-
gangen af marts måned 2021.

”Vi er helt overvældede over den 
meget store frivillige indsats, som utro-
ligt mange mennesker har ydet for at 
samle så mange penge sammen,” siger 
Erling Mikkelsen, Rønde RK, der er 
koordinator for de seks Rotaryklubber 
på Djursland. ”Vi satte overliggeren 
højt med et mål på 3 mio. kr., men vi 
har nået det på grund af den utrolige 
opbakning, vi har mødt. Fra lokalbe-
folkningen på Djursland ved de offent-
lige aktiviteter, vi har gennemført, fra 
erhvervsvirksomhederne, fra Rotary-

klubberne i det meste af Jylland, fra 
forskellige fonde og her på det sene-
ste også fra nogle ivrigt løbende sko-
lebørn, som har doneret under mottoet 
”Børn løber for børn”.”

Og netop børnene er omdrejnings-
punktet for indsamlingen – Rotary og 
Strandbakkehuset vil skabe nogle at-
traktive udendørs faciliteter omkring 
børne- og ungehospicet under mottoet 

”Liv, Leg og Lindring”. De alvorligt 
syge børn og unge, deres søskende og 
familier vil få et fristed med forskel-
lige legepladser for små og store, samt 
et spændende skovområde med handi-
capvenlige stier, boardwalk, søplads, 
frugtlund og naturstationer.

Indvielsen af området forventes at 
kunne ske i april måned 2021.

Nyt om Strandbakkehuset
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Ny landssekretær og 
 landswebmaster
Der var møde i Rotary Danmarks Råd 
lørdag den 14.11.20. Mødet foregik 
virtuelt. Her drøftede vi blandt andet 
vilkårene for en ny landssekretær, 
som skal afløse Asbjørn Isaksen, og 
en ny landswebmaster. Landssekre-
tærstillingen er lønnet og vil fremover 
svare til 60% af en fuldtidsstilling. 
Landswebmasteren aflønnes på hono-
rarbasis svarende til 20% fuldtidsstil-
ling. Begge forventes at skulle tiltræde 
1. maj 2021. 

Stillingsopslag vil snarest blive 
sendt rundt med nærmere beskrivelse.

Ændringerne vil blandt andet med-
føre omfordeling af IT opgaver til 
DICO og CICO’er samt nye måder at 
afholde fx sekretærkurser på. Imple-
menteringen vil ske i næste Rotaryår.

Ny formand for Rotary Danmark 
udpeget
Nuværende formand for Rotary Dan-
mark, Jan Aagaard fra D1450, vil til 
sommer blive afløst af Peder Jon An-

dersen fra D1470. Sidste år var det Jens 
Martin Hansen fra D1440, Aars Rota-
ryklub, så det er glædeligt, at posten 
går på omgang i distrikterne.

Rotary Danmarks Hjælpefond: der 
er flere midler til projekter
RDH har modtaget mange ansøgninger 
om fondsmidler, men mærker selvsagt 
også Coronasituationen. Derfor er der 
resterende midler, som kan uddeles til 
gode klubprojekter. Tøv ikke med at 
kontakte vores RDH distriktsrepræsen-
tant, Peter Eigenbroth, Han Herred RK, 
og TRF (Foundationansvarlig), Jan 
Brinck, Sydthy RK, hvis I har nogle 
projekter, I ønsker fondsmidler til.

Indsamlingstilladelse
Når man starter en indsamling på ro-
tary.dk – selv i distriktsregi – skal der 
søges indsamlingstilladelse. Hver tilla-
delse koster kr. 1.100. Derfor blev det 
besluttet, at RDH skal have en general 
indsamlingstilladelse, som alle distrik-

ter og klubber kan bruge, og hvor penge 
skal samles ind via RDH’s konto. Mere 
info følger, når det er på plads, for det 
vil påvirke alle klubbers indsamlinger.

Budget for kontingent til RD og 
RDU behandlet
Kontingentbetalinger til RD forbliver 
uændret på kr. 150 pr. medlem, som 
opkræves via klubberne. Der er taget 
højde for et faldende antal af beta-
lende medlemmer. Siden 1. juli har vi 
i Danmark mistet 96 betalende med-
lemmer. D1440 har fået 5 kvinder og 
mistet 23 mænd, så i alt et fald på 18 
medlemmer. Vi tror og håber, at der 
kan ligge ventende medlemmer, som 
bliver optaget, når klublivet bliver 
mere normalt igen. 

Bidraget til RDU (ungdomsudveks-
ling) blev nedsat fra kr. 70 pr. medlem 
til kr. 35 for 2020-2021. Denne midlerti-
dige nedsættelse skyldes manglende ud-
sendelse af studenter, og en solid egen-
kapital, som godt kan klare et underskud 
et års tid. Egenkapitalen må heller ikke 
blive for høj, af hensyn til beskatning.

Nyt fra Rotary Danmark

Distriktsguvernør Laila Christensen 
sluttede årsmødet med at overbringe 
en Award fra Rotary International til to 
klubber, som har ydet ekstraordinært 
til Rotary Foundation.

Birgit Bech modtog på vegne af 
Rosenholm Rotary Klub diplom for 
distriktets højeste indbetaling, 127,71 
US $ pr. medlem. Det markerer en 
værdig afslutning, idet Rosenholm RK 
lukker ned nu. Jens Martin Hansen 
kunne på vegne af Aars Rotary Klub 
kvittere for den næsthøjeste indbeta-
ling på 64,53 US $. Foruden diplom og 
hæder var der også en buket blomster 
til de to klubrepræsentanter.

Hæder til to klubber Birgit Bech modtager 
hæderen fra Rotary 

International.
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Cirkusrevyen uden middag  
fra kr. 355 til kr. 550

Drinks til pausen bestilles sammen
med billetterne. 

Drink på Torvet kr. 50

Cirkusrevyen med middag 
Fra kr. 713 til kr. 898 

Prisen med midddag inkluderer 
Cirkusrevyen, efterfølgende drink 
på Torvet i Korsbæk, samt en 
lækker 3-retters festmiddag. 

Efter revyen i Teltet går vi til Korsbæk
Rotary har denne dag hele Korsbæk for sig selv, hvilket 
betyder, vi vil bruge alle Korsbæks restauranter til vores 
festmiddag.

END
POLIO
NOW

Gul 123 C
Rød 1795 

Vi fejrer

Rotary 100 år
i Danmark

Hjertelig velkommen

Polioudvalget
Rotary i Danmark
Københavns Rotary Klub

Denne revy bliver Ulf Pilgaards store finale i Cirkusrevyen

Rotary i heleDanmark 
fejrer 100 års-jubilæum 

INVITATION 

Vi mødes i Teltet kl.15.30 
Hele overskuddet går til End Polio Now

Søndag d. 13. juni 2021 

Priser

Efter 
middagen er der 

drinks og dans på 
Torvet til Fessor And 

His Jazz Kings

Billetbestilling: www.endpolionow.dk

Vil du med i 
Cirkusrevyen?
Polioudvalget, 
Københavns Rotary Klub  
og Rotary Danmark har sikret 
Rotary  vores egen forestilling i 
Cirkusrevyen 2021 
SØNDAG D. 13. JUNI 2021

Billetsalget til forestillingen og den efterføl-
gende middag og festligholdelse af jubilæet 
i ”Korsbæk” på Dyrehavsbakken er godt i 
gang med deltagelse fra hele Danmark. 
Vi er flot repræsenteret fra distrikt 1440, 
idet vi lige nu har købt 119 billetter.

Men det er stadig muligt at få plads 
- køb jeres billetter og middag her: 
www.cirkusrevyen.dk/saeson-2021/rotary

OVERNATNING
Rotary har indgået fordelagtige aftaler om 
overnatning på Hotel Tivoli eller Hotel Wake 
up i København. Priserne for dobbeltværelse 
incl. morgenmad på 

WAKE UP:
Lørdag til søndag:     895 kr.
Søndag til mandag: 595 kr.

HOTEL TIVOLI:
Lørdag til søndag:  1.495 kr.
Søndag til mandag: 1.195 kr.

For hotelbestilling kontakt 
info@endpolionow.dk

For at styrke støtten til klubbernes 
Foundation projekter er Henriette von 
Platen Hallermund fra Aalborg Vestre 
RK pr. 01. oktober 2020 indtrådt som 
Grant Manager i distriktets Foundation 
udvalg.

Henriettes opgaver er at støtte klub-
berne i forbindelse med gennemførelse 
af district- eller global grant projekter.

Henriette har erhvervsmæssigt bag-
grund i den finansielle sektor og IT. 
Hun har været chef i KMD og Nykredit 
og har nu sin egen konsulentvirksom-

hed. Henriette har været medlem af 
Aalborg Vestre RK siden 2011 og har 
haft flere udvalgsformandsposter, samt 
været Foundation udvalgsformand, se-
kretær og præsident i klubben. De se-
neste år har hun arbejdet med bygning 
af en skole i Nepal. Projektet fik sidste 
år en Global Grant, og skolen er nu un-
der opførelse.

Venlig hilsen
Jan Brinck

Chair District 1440  
Rotary Foundation

Ny funktion i distriktets Foundation udvalg

https://cirkusrevyen.dk/saeson-2021/rotary
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Rotary-klubber har doneret til den grønne Rotary-klubber har doneret til den grønne 
omstilling og bæredygtighed i Aalborg omstilling og bæredygtighed i Aalborg 

Formålet med donationerne har været, 
at Rotary har bakket Aalborg Kom-
mune op i sin bæredygtighedspolitik 
og samtidig ønsket at vise synlighed 
overfor virksomheder, foreninger og 
borgere i bylivet.

- Vi er glade for at kunne støtte Aal-
borg med forskellige synlighedsprojek-
ter. Det er vigtigt for os, at vi med vores 
donationer kan være med til at gøre en 
lille forskel for byen og dens borgere. 
Det håber vi, at vore små fælles projek-
ter gør, forklarer Jes Berg Gertsen, der 
er kommende distriktsguvernør for Ro-
tary i Nord- og Midtjylland, samt Tor-
ben Søgaard Jensen fra Aalborg Vestre 
Rotary Klub, der er kontaktpersoner til 
Aalborg Kommune: 

Sammen med Aalborg Kommune 
har vi gennemført 2 projekter:
-  Plantning af 35 egetræer som randbe-

plantning ved Vestre Fjordpark, som 
samtidig markerede Træets dag i 2018

-  Støtte med træbænk til grønt område i 
forbindelse med Østerås åbning mod 
syd overfor Musikkens Hus i 2019-20

Det sidste projekt blev afsluttet med en 
lille markering onsdag den 28.10. med 
deltagelse af Rådmand Hans Henrik 
Henriksen, stadsgartner Kirsten Lund 
Andersen samt repræsentanter fra Ro-
tary klubberne i Aalborg.

Jes Berg Gertsen fortalte som Aal-
borg dreng om sine oplevelser i og om-
kring åerne. Der blev stået på skøjter 
i Østerå dalen, soppet i dammen ved 
Kjærs Mølle, samt ivrigt fisket ved åer-
nes udløb i Limfjorden. Desuden var 
det lidt fascinerende at vide, at åer og 
kanaler løb på kryds og tværs under 
byen.

Rådmand Hans Henrik  Henriksen 
supplerede med, at fritlægningen af 
Østerå netop var, at borgerne igen 
skulle opleve åerne som en oase i by-

livet. Hans Henrik Henriksen fortsatte 
med at fortælle om, at man arbejdede 
på, at fritlægningen mod syd skulle 
forsynes med en nemmere adgang til 
åen, samt med en form for kunstværk. 
Mod syd vil Østerå gradvist blive åbnet 
til sit mere naturlige udseende. Østerå 
vil desuden indgå i afvandingen af sti-
gende mængder overfladevand fra Aal-
borg på grund af klimaforandringerne.

Vi håber, at rigtig mange mennesker 
på et eller andet tidspunkt vil spadsere 
forbi både i Vestre Fjordpark og ved 
Østerå for at nyde de grønne områder. 
Endvidere er der måske mulighed for 
yderligere samarbejde, afslutter Hans 
Henrik Henriksen og Jes Berg Gert-
sen. 

De sidste år par år støttede nordjy-
ske Rotary-klubber også blandt andet 
organisationerne Skyggebørn og Head-
space via velbesøgte InterCity møder i 
Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Jes Berg Gertsen underholdt med minder fra drengetiden i Aalborg.
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Alternativ mødeform

Da coronaens anden bølge påny redu-
cerede muligheden for at mødes fysisk 
til max ti personer, omarrangerede 
Randers Vestre med få dages varsel 
til et virtuelt møde, hvor den indfor-
skrevne foredragsholder viste sin for-
beredte powerpoint via zoom i stedet 
for live i klubben.

Det var det første møde efter op-
stramningen af restriktionerne (man-
dag efter statsministerens pressemøde 
om fredagen). Det andet møde under 
de skærpede restriktioner blev holdt 
som en kombination af møde i klub-
ben med begrænset deltagerantal og 
deltagelse via zoom hjemmefra.

Et senere møde afprøvede endnu en 
variant, nemlig: 

1.  fremmøde i klubben med begrænset 
deltagerantal, plus 

2.  møde hjemme hos præsident Niels 
Rasmussen, også med begrænset 
deltagerantal, forbundet via zoom, 
hvor også foredragsholder og 

3.  nogle få enkeltdeltagere hjemme 
hos sig selv deltog virtuelt.

Den hurtige omlægning af møderne 
fra fysiske til forskellige virtuelle 
varianter har betydet, at ingen møder 
indtil nu er blevet aflyst, hvilket var 
en bevidst bestræbelse på baggrund af 
erfaringerne fra foråret. Dengang kom 
nedlukningen mere overrumplende. 
I anden omgang var det et spørgs-
mål om at gøre det samme som første 
gang, bare hurtigere.

 
Med venlig hilsen
Michael Kjærgård
Mobil 2142 9812
Past Præsident Randers Vestre

Rotary Danmark 
og RD Ungdoms-
udveksling

På årsmødet gennemgik landssekre-
tær Asbjørn Isaksen regnskaberne 
for henholdsvis Rotary Danmark og 
Rotary Danmarks Ungdomsudveks-
ling.

I Rotary Danmark har der været en 
omsætning på knap 10 mio. kr. og 
et overskud på 100.000 kr. Omsæt-
ningen dækker kontingentindbeta-
ling fra klubberne, og de anvendes 
til drift af blandt andet sekretaria-
tet og hjemmesiden. Resten forde-
les efterfølgende til bl.a. distrik-
terne, til Hjælpefonden, Rotary 
Norden og til Rotary Foundation. 
Den kritiske revisor har ikke fundet 
anledning til bemærkninger.

Rotary Danmarks Ungdomsud-
veksling har som bekendt haft et 
usædvanligt år. De beløb, der var 
opkrævet fra studenterne, som 
skulle sendes ud, og fra dem der 
skulle på Europatur, er tilbagebe-
talt. Man arbejder lige nu med to 
budgetter – et, der er udarbejdet 
som man plejer, med udsendelse 
af ca. 160 studenter, og et budget, 
hvor der overhovedet ikke sendes 
studenter ud. Egenkapitalen er 
knap 1 mio. kr., og det anses for 
passende, fordi der er behov for 
god likviditet omkring udsendelse 
af studenterne. Heller ikke her 
havde kritisk revisor fundet anled-
ning til bemærkninger.
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www.watersurvivalbox.org

I England findes der en støtteforanstalt-
ning til hjælpeprojekter, som hedder 
”The Big Give”. Den træder i funktion 
de første dage af december, hvor done-
rede midler til udvalgte organisationer 
fordobles.

Water Survival Box organisationen 
er omfattet af ordningen, og vi forven-
ter at overføre et pænt beløb den 1. 
december. Derfor opfordrer vi hermed 
klubberne til at komme med et hurtigt 
bidrag – for 1.500 DKK kan man med 
denne specielle ordning donere 2 wa-
ter survival boxe til brug for indsæt-
telse ved en kommende katastrofesitu-
ation.

Beløb bedes overført inden 29. no-
vember på konto 9090 00049 43716.

Senest er der leveret 100 bokse til 
Yemen og 100 bokse til Uganda. Bok-
sene til Yemen måtte undtagelsesvis 
sendes med skib på grund af restrikti-
onerne for luftfragt.

Erik Tornøe
www.watersurvivalbox.dk

Hurtig hjælp er 
dobbelt hjælp

Område 1:
VAKANT.
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Jens Arne Hedegaard, 
Brønderslev RK
jensarnehedegaard@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Johs. Bindslev
Aalborg-Nørresundby RK
johs_bindslev@stofanet.dk
Nibe, Rebild, Aalborg City 
Morgen, Aalborg Nørresundby, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg 
Østre

Område 4:
Jørgen Leonhard Jensen
Han Herred RK
Leonhard.el@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:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Laila Christensen
Aalborg Nørresundby RK
Dg1440-2021@rotary.dk
Tórshavnar, Klaksvikar 

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Laila Christensen, mail: dg1440-2021@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
19. nov. PrePets, virtuelt

23. nov. Distriktsbesøg Aars RK

25. nov. PrePets, virtuelt

  4. dec.  Møde i 
 Strategiarbejdsgruppen

  7. dec.  Nomineringskomiteen 
 interviewer kandidater til 
DG 2023/24

16. dec.  DG og DGE har møde med 
AG’erne

?

Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Farsø
Elo Stevn

Frederikshavn City
Louise Schouenborg Jæger

Grenaa
Tonje Fjell

Hinnerup
Kåre Kjartan Søstrøm

Hjørring Vestre
Joan Gade

Rønde
Jacob Lund

Aalborg Østre
Michael Glad

Velkommen til nye 
medlemmer!

http://www.watersurvivalbox.dk

