
Halvvejs gennem et meget usædvanligt 
Rotary år: vi holder stadig sammen!

Trods turbulente tider formår vi stadig 
at holde sammen i et stærkt fællesskab. 
Det er glædeligt at se, at så mange 
klubmedlemmer mødes på både vir-
tuelle platforme, som både fysiske og 
virtuelle møder, fysisk under restriktio-
ner, i mindre grupper og gennem andre 
kreative måder. Bliv ved med det. Det 
duer!

Medlemstallet er faldet, men vi op-
tager også nye medlemmer. Flere klub-
ber har således flere medlemsoptagel-
ser på vej, som de vælger at udsætte 
lidt endnu – måske fordi håbet om, at 
vi indenfor det næste kvartal i foråret 
kan ses igen, lever stærkere nu, hvor en 
vaccine er på vej.  

Aktive trods alt
Det er nu vi kan vise, hvad Rotary 
også kan og er. Foredragsholdere stiller 
gerne op på virtuelle platforme, gæster 
kan sagtens deltage, og vi kan alle mø-
des meget oftere fx til udvalgsmøder 
og andet. 

Flere klubber er derfor også stadig 
meget aktive omkring projekter: Sæby, 
Hirtshals, Hanstholm, Randers Vestre, 
Skive Fjord Morgen, Bjerringbro og 
Brønderslev har alle fået tildelt midler 
fra Rotary Danmarks Hjælpefond, og 
Nibe har fået kr. 5000 fra den særlige 
Covid-19 pulje, som distriktet har ud-
loddet. Her er stadig kr. 20.000 tilbage, 

så har I nogle projekter her, kan I nå 
det endnu. 

I distriktet arbejder vi i flere arbejds-
grupper med forbedringsforslag, ned-
sættelse af nye udvalg og styrkelse af 
samarbejdet. Her den 16. december op-
tager vi Gunnar Vinge-Hansen fra Had-
sten RK som ny assisterende guvernør 
(AG) for område 7, og vi glæder os til 
samarbejdet. Gunnar vil afløse Michael 
Kjærgaard til sommer. Michael fort-
sætter som AG i område 6. 

Vi søger stadig en AG for område 1 i 
Nord og skal finde en afløser for Bodil 
i område 5, da Bodil stopper efter 3 år 
til sommer. Har I emner, som kom glad.

Distriktsbesøg og dialog
Indrømmet: vi savner en tættere dia-
log og at se hinanden igen! Mange di-
striktsbesøg (dem, vi tidligere kaldte 
guvernørbesøg) er udsat, fordi de jo 
netop er tænkt som dialogmøder og 
ikke foredrag. I skrivende stund er der 
afholdt 25 klubbesøg ud af 58 klubber. 
Distriktsbesøgene kan enten være med 
distriktsguvernøren eller andre fra di-
striktsrådet – det er op til klubberne at 
afgøre.  

Til foråret i perioden 1. april til 30. 
juni skal alle klubber gennemføre dia-
logmøder med den assisterende guver-
nør (AG) i området. Disse dialogmøder 
er dem, vi førhen kaldte formøder til 
guvernørbesøgene.

Færøerne er ikke glemt heller. Des-
værre må vi endnu engang udsætte et 

planlagt RLI forløb og distriktsbesøg 
i februar. Vi vil arbejde på at kunne 
gennemføre begge dele efter sommer-
ferien.

Nye udvalg/nye bestyrelser
Alle klubber og distriktet skal have 
deres nye bestyrelser på plads. Vores 
næste guvernør i rækken, Jes Berg 
Gertsen, er godt i gang. Her skal de 
væsentlige poster være indberettet til 
RI inden den 31. december. 

Har I en plan for, hvordan I klæder 
jeres nye bestyrelsesmedlemmer godt 
på til opgaverne? Husk, at vi igen til-
byder RLI uddannelser, også selvom I 
måske skal skrives på en venteliste. Jeg 
vil også gerne henlede opmærksomhe-
den på fx Grundlæggende Bestyrelses-
ansvar via Akademiuddannelserne. Her 
starter et nyt hold op den 13. januar 
2021, og der er stadig enkelte ledige 
pladser. Uddannelsen får utroligt fine 
anbefalinger, og underviseren er selv 
rotarianer. 
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Det bliver jo jul alligevel!

En rigtig glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende nytår.
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Der er også andre former for modu-
ler, fx Forandringsledelse og Udvidet 
Bestyrelsesansvar. Hold øje med til-
buddene, som kommer ud til klubberne 
via klubpræsidenterne.

Kan vi snart holde juleferie?
Ja, det kan vi, heldigvis. Vi har stadig 
møder i distriktet til og med den 21. de-
cember, og lige nu er der sendt en skri-
velse ud til alle klubpræsidenter, som 

har til den 23. december, hvis de har 
indsigelser mod et nyt guvernøremne 
for 2023-2024. Nomineringskomiteen 
havde møde den 7. december og valgte 
enstemmigt at sende vedkommende vi-
dere.

Først efter indsigelsesfristen kan vi 
afsløre, hvem vedkommende er. Det er 
jo næsten lige så spændende, som jule-
gaverne .

Med denne lille cliffhanger vil jeg 

slutte med at ønske alle: TAK for sam-
arbejdet til nu! En rigtig glædelig jul 
samt et godt og lykkebringende nytår.

De bedste hilsner
Laila Christensen

Den 1. december lukkede Rosenholm 
Rotary Klub. Der var seks medlemmer 
tilbage, og det gav ikke rigtigt mening 
at fortsætte det aktive klubliv, som har 
præget klubben på Djursland.

Rosenholm klubben har, siden sin 
start i 1985, været utroligt aktiv med 
projekter, der blandt andet har omfattet 
en to-personers cykel til plejehjemmet, 
renovering af en spejderhytte, værtskab 
for litauiske landmænd, hjælp til en 
polsk skole, et stort Saheli-projekt i In-
dien og involvering hvert 3. år i Camp 
Djurs. Hertil kommer aktivt engage-
ment i ungdomsudvekslingen og senest 
indsamling af midler til udearealerne 
ved Strandbakkehuset i Rønde. 

Fire gange, og senest ved årsmødet i 
oktober, modtog klubben anerkendelse 
fra Rotary Foundation for at være den 
højeste bidragsyder i distriktet til Foun-
dation pr. klubmedlem, og klubben op-
nåede at blive udnævnt til 100 % Foun-
dation Giving Club.

Som afslutning på sit virke beslut-

tede klubben at donere 40.000 kr. til 
indkøb af legetøj til Hornslets fire dag-
institutioner, så der i disse coronatider 
kan indkøbes nyt og rengøringsvenligt 
legetøj til børnene.

Det er et flot eftermæle, som klubben 
har skabt sig!

To medlemmer har i forbindelse med 
lukningen valgt at forlade Rotary, mens 
Ole Thordahl og Steen Rahbek har flyt-
tet deres medlemskab til Rønde RK 
og Birgit og Torben Bech til Randers 
Søndre RK.

Rosenholm lukket med manér
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 Fødselsdag 

Tillykke til Steen med fødselsda-
gen den 16. oktober. 

* 

Distriktets årsmøde d. 31/10 

Distriktsguvernør Laila Christensen 
overrakte et banner til præsident 
Birgit Bech, Rosenholm RK, fra The 
Rotary Foundation, som tak for at 
have bidraget mest i distriktet pr. 
klubmedlem (127,71 USD) til 
Foundation i 2019/20. 

Laila tilføjede, at det markerer en 
værdig afslutning, idet Rosenholm 
RK snart lukker. 

Det er fjerde gang klubben mod-
tager anerkendelsen som højeste 
bidragsyder i distriktet pr. klub-
medlem til Foundation 

* 

100 % Foundation Giving Club 

Når en klubs medlemmer støtter 
The Rotary Foundation med 
mindst 100 USD i gennemsnit per 
medlem, udnævnes klubben til: 

100 % Foundation Giving Club 

* 

Distriktsudvalgsmøde d. 21/6 

Distriktsguvernør Birger Borch Lar-
sen overbragte et stort banner til 
Torben Bech, Rosenholm RK, fra 
Rotary Foundation, som tak for at 

alle klubbens medlemmer er  
Paul Harris Fellows. 

Hermed er klubben en  
100 % Paul Harris Fellow Club 

* 

Før jeres klub starter en offentlig ind-
samling, skal I have en indsamlingstil-
ladelse. Denne tilladelse ansøges nor-
malt hos Civilstyrelsen og koster kr. 
1.100,- pr. projekt. Derudover kræves 
et regnskab, der er godkendt af en auto-
riseret revisor. Dette gælder for ind-
samlinger over kr. 50.000,-.

For at hjælpe klubber og distrikter 
har Rotary Danmarks Hjælpefond fået 
en generel treårig indsamlingstilla-

delse. Det betyder, at I i stedet for at 
ansøge Civilstyrelsen om tilladelse, 
omkostningsfrit kan anmelde jeres ind-
samling til Hjælpefonden. 

Det gælder kun indsamlinger der be-
væger sig ud i det offentlige rum. Ind-
samlinger i klubberne internt, f.eks. 
snapselotteri, skal der ikke nogen tilla-
delse til. Men bevæger man sig ud, ned i 
supermarkedet og står med et eller andet, 
så skal der en indsamlingstilladelse til.

Hvis I har direkte ind-
betalinger fra private eller 
firmaer, vil I gennem Hjælpe-
fonden kunne få skattefradrag 
for indbetalinger mellem kr. 200,- 
og 16.600,-. Det er dog et krav, at 
der ved indbetalingen oplyses CPR- el-
ler CVR nummer og indsamlingsnavn.

Læs mere på Rotarys hjemmeside un-
der Hjælpefonden.

Brug Rotarys indsamlingstilladelse

Laila Christensen overrækker det flotte diplom.
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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
Distriktsbesøg:
04. jan. Aalborg Vestre
20. jan. Viborg
21. jan. Sæby
25. jan. Nykøbing M og Sydthy
27. jan. Skivehus
15. feb. Farsø

Øvrige begivenheder:
21. dec. Status distriktsbesøg
12. jan. Distriktsrådsmøde
13. jan.  Start Grundlæggende 

bestyrelsesansvar
22.-23. jan.  RLI-G, Fjeldsted Skovkro

?

Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Dronninglund
Anders Nielsen

Aalborg City
Rikke Hartmann

Velkommen til nye 
medlemmer!

STØTTE TIL KLUBPROJEKTER
Hjertelig tillykke til følgende klubber, som har fået støtte fra Hjælpefonden 
til klubprojekter:

Sæby 25.000 kr til Skoleprojekt i Indien
Hirtshals 12.500 kr. til Solnedgangsplads
Hanstholm 2.500 kr. til Julehjælp
Brønderslev 12.000 kr. til Vandtankprojekt i Ghana
Bjerringbro 40.000 kr. til Naturfagskole i Tanzania
Skive Fjord Morgen 20.000 kr. til koncertprojekt for veteraner
Randers Vestre 5.000 kr. til Julehjælp Projekter

Endvidere har Nibe RK fået 5.000 kr. 
fra Covid-19 puljen til Trav for bedre 
trivsel, der støtter julemærkehjem-
mene.

Det skal også oplyses, at der er 
mulighed for at støtte flere projekter 
i distrikt 1440 med frivillige indbe-
talinger gennem Hjælpefonden (med 
skattefradrag), nemlig Bjerringbros 
Tanzania-projekt, et projekt, som Nibe 
er i gang med omkring en hjertekli-
nik i Bhutan, og selvfølgelig støtte til 
udearealerne ved Strandbakkehuset i 
Rønde. Det kan nås endnu at hente et 
skattefradrag i indeværende år…

JUBILÆER
Hjertelig tillykke til disse klubber:

Hjallerup Morgen 10-års jubilæum den 17. september 2020
Skagen Morgen 10-års jubilæum den 31. december 2020
Viborg Morgen 10-års jubilæum den 31. december 2020
Thisted 75-års jubilæum den 30. december 2020
Randers Søndre 50-års jubilæum den 22. januar 2021

Vi håber, at I blev og bliver fejret på bedste vis.


