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GODT NYTÅR

MED BL.A. ENGAGEMENT – ANSVAR – FASTHOLDELSE AF MEDLEMMER
OG ALLOKERING AF VIDEN
Allerførst ønskes I alle et rigtigt godt nytår med håbet om, at
vi alle snarest er vel ude af Corona
pandemien. Mange klubber har af
forskellige årsager valgt at holde
lukket i januar måned eller gennemføre virtuelle møder. Det sidste
kan vi endnu engang anbefale, at
man arbejder med som et konstruktivt alternativ. Lige før jul var jeg
på besøg i Randers Østre RK, hvor
klubben tilbyder medlemmerne online deltagelse. I mandags var jeg til
virtuelt møde i min egen klub Stigsborg, hvor et spændende program
havde tiltrukket 20 medlemmer.
Uddannelsesudvalget er stadig behjælpelige omkring afholdelse af
virtuelle møder.
De assisterende guvernører vil
den kommende uges tid kontakte
jer angående aftaler om distrikts
besøg i foråret, aftaler om afholdelse af dialogmøder, samt erindre
om indberetning af de nye bestyrelser for det kommende år. Jeg håber,
at I vil tage godt imod dem, da de

er en del af distriktets servicetilbud
til jer.
Mandag den 7.2. afholder vi som
sidste år et fælles åbent præsident
rådsmøde på zoom. Der vil ikke
være nogen fast dagsorden udover,
at vi gerne vil høre, hvordan det går
derude og evt. tilbyde hjælp og service fra distriktets forskellige udvalg. Guvernørgruppen og Assisterende guvernører vil også deltage.
Hvis overskriften lød kedelig
så læs endelig videre, for jeg
tror, at mange rotarianere og
bestyrelser vil nikke genkendende til de to klub artikler i
dette månedsnyt.
Peter Mouritsen, Aalborg Østre RK,
og Klavs Poulsen, Han Herred RK,
har fra forskellige vinkler bidraget
med deres bud på løsning af nogle
af de udfordringer, klubberne ikke
mindst i disse år møder, og som
desværre er med til at sætte sig negativt i medlemstallet.

Guvernør Jes Berg Gertsen.

Lad mig ridse et par af de problemstillinger op, som de 2 artikler
er omkring:
• Vi mister ældre medlemmer med
forskellige undskyldninger som
f.eks. jeg stopper på arbejdsmarkedet, så…
• Der er opgaver i klubberne, som
måske ikke just er nogen ”sællert”
overfor yngre medlemmer. Kunne
f.eks. være vedtægter, arkivering
og visse bestyrelsesposter
• Manglende forbindelse mellem
udvalgene og bestyrelsen omkring ”temperaturen” og beslutningsprocesser i klubben
Jeg tror, de fleste vil være enige i,
at det er de erhvervsaktive, som bør
være vort ansigt udadtil. Men det er
mindst lige så vigtigt, at der er orden
i ”penalhuset” i den enkelte klub, og
her tror jeg, at de ældre og erfarne
medlemmer vil være et væsentligt
aktiv ved at få uddelegeret nogle af
de opgaver, som bestyrelserne måske sidder og tumler med i stedet
for udvikling – og for slet ikke at
glemme den kæmpe erhvervserfaring, som klubbens øvrige medlemmer kan få gavn af. Håber, I vil læse
de forskellige artikler.
Jes
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”DE ÆLDRES RÅD” I AALBORG ØSTRE

Af Peter Mouritzen
Omkring årtusindeskiftet fik Aalborg Østre Rotary Klub
et problem – mange af klubbens ældre medlemmer fik
den dårlige idé at melde sig ud.
Flertallet var blot lige rundet de 70 år, og deres begrundelser var for størstedelen alderen, at man nu var
pensionist og ikke mere erhvervsaktiv, at man nu ikke
mere kunne tilbyde klubben noget, at ens mødeprocent
ville falde ret så meget og forskellige andre mere eller
mindre ”gode” undskyldninger!
Klubbens medlemstal faldt i løbet af få år ret så meget,
og selv om de daværende bestyrelser udfoldede store bestræbelser for at genopfylde rækkerne, var der alligevel,
i fire til fem år, en art krisestemning i klubben.
Undertegnede, som havde været medlem af Østre
siden 1978, var oprigtig meget ked af at miste kontakten til mange gode og, ikke mindst i Rotary-henseende,
erfarne kammerater, som kunne råde og vejlede én i
mange ting – i Rotary – men også udenfor!
Jeg var forfatter til adskillige ”3 minutter”, i hvilke jeg
luftede mine frustrationer – men lige meget hjalp det –
jeg talte for ”døve øren”!
Jeg blev valgt til præsident for klubben 2005-06 og
valgte, som et af hovedpunkterne for året, af skaffe betragteligt flere medlemmer.
Gennem de næste fire år var klubben igen på fode rent
medlemsmæssigt, og man forlod ”nullerne” med medlemstal på ca. 70
De tre år i klubbens bestyrelse var, for mig, lidt af en
saltvandsindsprøjtning, og jeg, som nu pludselig var
blevet pensionist, begyndte at tænke en hel del på klubbens ve og vel – og fik en ide om at gøre noget særligt for
klubbens ældste medlemmer – med det formål at bibeholde dem som gode aktive medlemmer – og holde dem
fra at få ”gode” ideer i form af udmeldelse!
Jeg foreslog derfor den siddende bestyrelse, at man

dannede et ”stående” udvalg – af 8 ældre medlemmer
(seniorer som kunne mønstre tallet 85 – nemlig summen af Rotary-anciennitet og alder) – et udvalg som
passende kunne kaldes ”De Ældres Råd”!
Når man valgte et max. på 8 medlemmer hænger det
sammen med, at alle møder skal kunne rummes i et privat hjem – en meget vigtig detalje!
Navnet er hentet fra de gamle negerstammer i Afrika
– hvor de gamle og afgåede høvdinge samledes i en
hytte – tilbragte dagen med at ryge pibe, snakke om
gamle dage og så i øvrigt råde den aktuelle høvding –
når denne kom kravlende ind for at søge gode råd, når
han var kommet i vanskeligheder!
Det kom ikke bag på mig, at bestyrelsen havde visse
betænkeligheder ved dannelsen et sådant udvalg!
Ville det ikke blot blive en klub i klubben – ville det
ikke kunne udvikle sig til en ”stående” bestyrelse – og
flere andre betænkeligheder kom for dagen.
Jeg kunne berolige bestyrelsen med, at udvalget
bestemt ikke ønsker nogen form for magt – man ville
være Præsidentens redskab til at gøre ting, som klubbens øvrige udvalg ikke kunne gøre – man ville selv
kunne vælge opgaver – opgaver, som fortrinsvis skulle

Bogen Rotary og Aalborg er et af Ældrerådets synlige resultater.
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handle om klubben, men egentlig
er der ingen begrænsninger. Som
en selvfølge skal det tilføjes, at alt,
hvad udvalget laver for klubben –
som en helt naturlig ting – skal altid godkendes af den siddende bestyrelse.
Formålet med dannelsen af udvalget er indtil videre nået – vi har kun
sagt farvel til 3 ældre medlemmer
– de 2 grundet geografiske vanskeligheder med at møde i klubben og
ét grundet dødsfald – pladserne blev
omgående fyldt op igen, og der er kø
for at komme i betragtning!
Der afholdes normalt 4 møder
hen over året (normalt 100% fremmøde) – formanden er den samme
som i 2008 – den siddende præsident er inviteret til alle møder, og
opgaverne som er løst er f. eks.:
• Udformning af nye vedtægter for
klubben
• Udformning af regler for etik og
god orden i klubben
•
Varetagelse af opgaven med at
ajourføre og indsamle klubbens arkiver

• Forfatterskab og fremstilling af bogen ”ROTARY OG AALBORG”
Bogen blev finansieret af sponsorer
samt alle Aalborgklubber – i form
af køb af et eksemplar pr. medlem.
Bogen anvendes nu som en gave til
nye medlemmer samt gave til foredragsholdere! Overskuddet (50.000
kr.) blev anvendt som bidrag til institutionen ”Hospitalsklovnene”.
Udvalget står for 3-4 mødeprogrammer i klubben hen over året!
Alt i alt finder vi, at De ældres
Råd er kommet for at blive – vi betragter os som den faste stok, som
alle har ”nogle år på bagen” – en
flok, som alle gerne gør en indsats
for klubben, og som frem for alt er
en garant for, at vore gode traditioner holdes i hævd, og at alt foregår
på retfærdig og sømmelig vis – hvis
ellers den siddende bestyrelse giver
os lov!
Peter Mouritzen
formand

GLÆDE OVER DE ÆLDRES RÅD
I min tid som Præsident er der især
to ting, som jeg husker tydeligt i forbindelse med mit gode samarbejde
med De Ældres Råd. Det var det år,
hvor bogen Rotary og Aalborg blev
udgivet. Her var det De Ældres Råd,
der stod for alt det praktiske vedrørende den dag, hvor bogen skulle se
dagens lys for første gang. Det var fra
at få borgmesteren til at deltage, og til
at styre alle detaljer i forbindelse med
selve arrangementet. Det betød, at
dagen blev afviklet til UG.
Den anden ting var, at vi det år fik
opdateret vores vedtægter og vores
regler for etik og god orden i klubben,

VELKOMMEN TIL
NYE MEDLEMMER!
Indmeldt siden sidste
månedsbrev:
Bjerringbro:
Steffen Munk Søndergaard
Frederikshavn Bangsbostrand:
Thomas Precht Levorsen
Jacob Olivius
Thomas Nesager Ottesen
Mads Væver
Frederikshavn City:
Anders Nørgaard
Hadsund:
Mathias Knudsen
Niels Anker Møller
Jesper Thygesen
Hinnerup:
Philip Bredahl
Hjørring:
Siggi Strandeng
Langå:
Klaus Josefsen
Sæby:
Anita Fuglsang Olsson
Torshavnar:
Karina Lykke Grand
Ivan Hentze Niclasen

det skete i et meget nært samarbejde
med De Ældres Råd. Det er en uvurderlig ting, at det er nedfældet på papir, hvad der er klubbens DNA, og det
er De Ældres Råds fortjeneste.
Jeg kan kun anbefale, at alle klubber involverer de ældre i deres klub.
Med Rotary hilsen
Knud Vestergaard
Præsident i 2016/17

Viborg Morgen:
Jakob Repsholt
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NYT FRA UNGDOMSUDVEKSLINGEN!
Status for
udvekslingsprogrammet
Der er 133 godkendte ansøgninger
til udsendelse fra Danmark til sommer. Heraf 30 fra 1440. Dette er efter omstændighederne mht. corona
problemerne over forventning. Meget flot og tak til klubberne i distriktet for en stor indsats. Vi ved, at det
har krævet en indsats i klubberne
at få programmet i gang igen. Vi
vil gerne rette en stor tak til ALLE
Rotary medlemmer i distriktet. Vi
er stort set på niveau med tiden før
Corona. Vores mål er, at vi skal væsentligt højere op, og til det har vi
brug for, at klubberne bakker op om
ungdomsudvekslingsprogrammet.
Det ser pt ud til, at vi har de destinationer i udlandet, som vi har normalt. Det ser pt ud til, at udvekslingen gennemføres som normalt, men
vi følger naturligvis situationen tæt.
Vi har besøgt en del klubber for at
informere om de tiltag, vi har gang
i og den retning, arbejdet har. Disse
klubbesøg er meget vigtige for os.
Vi vil gerne have dialogen direkte
til distriktets rotarianere og infor-

mere om, hvad vi gør og hvorfor vi
gør det. Vi vil også gerne sikre os,
at vi arbejder i den retning, klubberne og det enkelte rotarymedlem
ønsker.
Klubcounsellorvalg til
distriktets Ungdomsudvalg

Torsten Gruhn

I forbindelse med de 2 PrePETS
arrangementer i henholdsvis Frederikshavn og Randers har vi afholdt valg af en Klubcounsellorrepræsentant til at sidde i distriktets
Ungdomsudvalg, Denne repræsentant kan man betragte som en slags
medarbejder repræsentant i bestyrelsen. Det vil sige, at hvis man har
et ønske til ungdomsarbejdet, som
man ikke synes, den daglige ledelse
for ungdomsarbejdet gør nok for,
så kan man rette henvendelse til

denne repræsentant, som man kan
bede tage emnet op i distriktets
ungdomsudvalg.
I Frederikshavn blev Torsten
Gruhn fra Aars RK valgt til kandidat. Og i Randers blev Morten Kock
fra Frederikshavn RK valgt som
kandidat. Siden er Morten Kock
blevet udnævnt til anden opgave i
distriktet, hvorfor Torsten Gruhn
fra Aars Rotary Klub er valgt til posten som Klubcounsellor repræsentant i distriktets Ungdomsudvalg
uden modkandidat.
Ny Assisterende Distrikts
Counsellor for Inbounds.
ADC-IN

Morten Kock

Morten Kock fra Frederikshavn
Rotary Klub er indtrådt i den daglige ledelse for Ungdomsarbejdet i
distrikt 1440 og overtager opgaven
fra Mia Glad Thomsen, Aalborg Vestre.
Morten Kock har en solid baggrund som far til udsendte, værtsfar og klubcounsellor. Fremover vil
alt, der har med Inbounds at gøre,
sortere under Morten Kock.
Vi er meget glade for at Morten
har sagt ja til opgaven, og vi glæder
os rigtig meget til samarbejdet.
På vegne af Den Daglige Ledelse
i Distrikt 1440
Distrikts Counsellor
Svend Christensen
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RØDE TRÅDE, FÆLLES SPROG OG
SPOT PÅ DNA I HAN HERRED ROTARYKLUB
I Han Herred Rotaryklub, der har
23 medlemmer, øver man sig, som
et af håndtagene i klubbens ”generationsskifte”, på at arbejde mere
og mere struktureret og målrettet
med klubbens fokusområder – og
det går aldrig kedeligt for sig.
Han Herred Rotaryklub har de
seneste år, som mange andre klubber, oplevet dels en tilbagegang i
antallet af ældre medlemmer og
dels en udfordring med at sikre ny
medlemstilgang. Og så kom Coronaen oveni.
”Vi er en enormt privilegeret
klub, der i 2022 kan fejre 60 års jubilæum. Flere af vores medlemmer
har været med stort set fra starten”,
fortæller Klavs Poulsen, der på
grund af pandemien og nedlukning
er præsident på 2. år i træk. ”Udfordringen er selvfølgelig, at vi skal

have nye medlemmer, hvis klubben
skal bevares. Og det skal den da!”.
Klavs Poulsen og pastpræsident
Niels Nørhave besluttede derfor
allerede for 3 år siden at arbejde
benhårdt og fokuseret på at sætte
klubbens identitet og rammer på
dagsordenen. ”Efter inspiration
dels fra RLI, hvor vi arbejdede meget med de overskrifter, og dels fra
vores civile jobs, blev det meget tydeligt for os, at vi måtte have nogle
fælles drøftelser i klubben om,
hvem vi er og hvad vi vil – ellers
kan vi jo heller ikke sælge os selv til
potentielle nye rotarianere”, siger
Klavs. Og så gik arbejdet i gang med
at lave en ledelsesplan for klubben
og få udvalgsarbejdet ”sat på formel”. Klubben holdt kaminmøder
og klubmøder med stor aktiv involvering af alle medlemmer, hvor

Klubbens præsident, Klavs Poulsen, deltager aktivt med trillebør i et klubprojekt.

grundlaget for ledelsesplanen blev
skabt. Konkret blev bestyrelsesmedlemmerne f.eks. fordelt i udvalgene, så bindeleddet mellem udvalgene og bestyrelsen kunne styrkes.
Klubbens program afspejler også
tid til udvalgsarbejde i erkendelse
af, at rotarianere er travle folk, der
gerne vil yde en indsats, men kan
have svært ved at finde tiden udover klubmøderne. ”Vi opdagede,
at én af udfordringerne med at få
optaget nye medlemmer er ”tidsfaktoren”,” fortsætter Klavs. ”Rigtig
mange vil rigtig gerne yde en indsats – også igennem Rotary, men
med et fokus, der bl.a. går på at tiltrække yngre medlemmer, så skal vi
anerkende, at de er familiefædre og
-mødre, der har mange andre ting
at skulle nå i en travl hverdag. Så
vi må tilpasse vores set up til også

Januar 2022
at kunne rumme den udfordring”,
fortæller Klavs. Klubben, der har
haft flere projekter i Afrika, er moderklub for WaterSurvivalBox, og
de næste par år har klubben ekstra
fokus på lokale projekter. Klubben
har således en mere eller mindre
fast mødeaften om måneden, hvor
udvalgene mødes enten før eller
efter selve klubmødet. ”Det sikrer
momentum på udvalgsarbejdet,
der jo er hele omdrejningsarbejdet
i det, vi gerne vil arbejde med og
stå for i Han Herred RK. Vi er jo så
meget mere end blot et socialt netværk – de sidste 3 år har virkelig sat
lys på vores dna - hvad og hvem vi
er. Og det vil vi fortsat arbejde med
at være tydelige på. Vi er meget bevidste om at ”forlænge brædderne”,
også med de kommende to præsidenter, så vi sikrer en rød tråd i
klubben. Det har vi bl.a. gjort ved,
at den nuværende elect og den kommende elect sammen over efteråret
har deltaget i en række af de tilbud,
som Distriktet tilbyder – både RLI,
medlemshvervning og PrePETS.
Det betyder, at vi har fået et tydeligt
”fællessprog” i bestyrelsen, og det
smitter igen af på klubbens øvrige
medlemmer og det, vi står for og
arbejder med”, fortsætter Klavs og
slutter af med et stort smil: ”Det er
faktisk ikke raket-videnskab. Det er
grundlæggende bare et spørgsmål
om at bevidstgøre det, som Han
Herred RK og Rotary Danmark
står for: at være det mest attraktive
tværfaglige netværk af engagerede
mennesker, der vedkender sig et
humanitært ansvar lokalt såvel som
globalt”.
Skulle du være blevet nysgerrig
på erfaringerne fra eller søge inspiration til at arbejde med nogle af de
temaer, som Han Herred RK har
prioriteret de seneste år, så kontakt
klubbens sekretær Kirstine Kejser
på info@hanherredrotaryklub.dk.
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8 KLUBBER HAR FÅET STØTTE
FRA HJÆLPEFONDEN
Nu hvor halvdelen af Rotaryåret er gået, har vi gjort status for bevilget hjælp fra Rotary Danmarks Hjælpefond. I alt har Hjælpefonden
ydet støtte på godt 900.000 kr. til 45 klubprojekter – det er ca. halvdelen af årets budget, så kom gerne med flere ansøgninger…
I Distrikt 1440 er følgende klubprojekter støttet:
Skivehus, indkøb af iltkoncentratorer til Nepal.................
Sydthy, Petanquesæt til seniormotion i Vestervig.............
Viborg-Asmild, dialysemaskiner til børn, Ukraine............
Han Herred, plantning af træ.............................................
Aars, legeplads i Sacaresti, Rumænien..............................
Sæby, julehjælp...................................................................
Randers Vestre, dyner til Litauen......................................
Brønderslev, skolebygning i Ghana...................................

40.000 kr.
1.500 kr.
40.000 kr.
5.000 kr.
25.000 kr.
5.000 kr.
5.900 kr.
40.000 kr.

Kontakt mig gerne for gode råd om ansøgninger til Hjælpefonden.
Peter Eigenbroth
Dg1440-1516@rotary.dk
Tlf. 40 26 64 64

NYT FRA UDDANNELSESUDVALGET
Bestyrelsesuddannelser
i gang igen
Trods omstændighederne er det
lykkedes at få samlet et nyt hold på
Dania Erhvervs uddannelse, modulet Grundlæggende Bestyrelsesansvar.
Det næste modul, Udvidet Bestyrelsesansvar, starter op den 13.
april i år med tilmeldingsfrist den
1. april. Planlægning af nye moduler er i gang og bliver i bedste fald
ultimo 2022 og primo 2023.

Sekretær/CICO kursus i ny
forbedret form
På landsplan er der det sidste år
arbejdet på en ny og forbedret uddannelse for klubsekretærer og CICO’er i 4 trin i løbet af et år, og hvor
der ud over en uddannelsesdag på
Forårsseminar/PETS den 19. marts
bliver mulighed for selvstudie og
webinarer.
Husk derfor at få opdateret klubbernes bestyrelser på hjemmeside
nu, så vi kan indkalde de rigtige
folk. På PETS/Forårsseminar vil
der også blive uddannelser for kasserer, counsellorer og protektion
officers. Program følger.
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SÅ ER DET TID TIL AT SØGE DISTRICT GRANT
Er I begyndt at planlægge klubbens næste projekt?
Så er det god idé snarest at ansøge Hjælpefonden
og distriktet om en medfinansiering fra The Rotary
Foundation (TRF). Fra Hjælpefonden kan der opnås
tilskud på op til 40.000 kr. (skal matche klubbens
bidrag), og fra Foundation kan der opnås et District
Grant på op til 20.000 kr.
Nu med elektronisk ansøgningsskema
Det tidligere ansøgningsskema til District Grant er
erstattet af et elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet ligner Hjælpefondens. Det kan findes
på Distriktets hjemme-side:

• Log ind på www.rotary.dk
• Gå ind under Distrikter.
• Vælg ”Distrikt 1440”
• Vælg ”Foundation i Distrikt 1440”
• Læs bestemmelserne igennem
• Klik på ”Hent ansøgningsskema til District Grant”
• Udfyld skemaet.
• Husk at gemme en kopi til dig selv.
• Tryk på ”Send”
Husk: Din klub skal være kvalificeret/certificeret
Hvad sker der når ansøgning er afsendt?
Når klubbens ansøgningsskema er modtaget i distriktet samles det i distriktets ”Spending Plan”, som
efter godkendelse i Distriktets Projektudvalg sendes
til TRF i Evanston til endelig godkendelse.
Når distriktet har modtaget penge fra Evanston,
bliver de snarest fordelt til ansøgere ved en bevillingsskrivelse.
Hvor lang tid går der?
Flere faktorer spiller ind.:
• Covid-19 har medført længere tid til sagsbehandling
i Evanston
• Uddybende spørgsmål til de enkelte projekter kan
forekomme.
• Når distriktet har modtaget penge vil der gå max
en uge inden beløbet overføres til klubbens projektkonto.

Projekter
gi’r mening!
Distrikt 1440

Projektudvalget

Projektudvalget hjælper

Hvornår er sidste ansøgningsfrist?
Deadline for ansøgning er den 18. februar 2022
Evt. spørgsmål kan rettes til
Jan Brinck, telefon 2762 1499
eller mail: dg1440-1314@rotary.dk
Venlig hilsen
Jan Brinck
Formand for
1440 Projektudvalg

Januar 2022

9

AFSLUTNING RLI-14
Den 20. november afsluttede
D-1440 sit 14. RLI-kursus på Randers Business Park med uddeling af
diplomer og RLI-nåle. Alle gav udtryk for, at der igen var gennemført
et særdeles vellykket kursus.
Følgende fik overrakt diplomer
og RLI-nåle: Kim D. Jensen Rønde
RK, Kristian Pedersen Aalborg
Østre RK, Michael Møller Han
Herred RK, Nidal Seide Dronninglund RK, Claus Verner Mikkelsen
Skive RK, Kirstine Sværke Kej-

ser Han Herred RK, Poul Tradsborg Aalborg Søndre RK, Tanja
Skjødt-Jakobsen Randers Business
Breakfast RK, Elisabeth Olesen
Agerskov Viborg Morgen RK, Rene
Sørensen Viborg Morgen RK, Lise
Karen Kristensen Grenaa-Djurs
RK, Svend Andersen Hirtshals RK,
Bjarne Andersen Hinnerup RK,
Michael Bach Jensen Sæby RK,
Birthe V. Jakobsen Aalborg Østre
RK og Michael Rottbøll Aalborg
Stigsborg RK.

RL-15 gennemføres lørdage 26.
marts, 23. april og 21. maj 2022
på TAMU Center Aalborg i Nørresundby. På grund af aflyste kurser i
2020 og halvdelen af 2021 har vi en
lang venteliste, så kursus er næsten
fuldt booket.
Læs mere om RLI på rotary.dk
under D-1440.
Flemming Larsen,
Leder RLI D-1440

HJÆLPEFONDEN SØGER FORRETNINGSFØRER
Som et led i Rotarys rotationsprincip vil bestyrelsen for Rotary Danmarks Hjælpefond give mulighed
for, at en ny rotarianer kan overtage
den ulønnede funktion som forretningsfører i de kommende fem Rotary-år (2022/23 – 2026/27).
Opgaven består især i at holde styr
på, at de ca. 120 ansøgninger og udbetalinger på i alt ca. 1,5 mio. kr.,
som forretningsudvalget for Rotary
Danmarks Hjælpefond hvert år behandler.

Den ideelle ansøger skal naturligvis være rotarianer og kunne håndtere et regneark og må gerne have
lidt flair for tal, og også gerne lidt
juridisk indsigt/kompetencer.
Et kendskab til Rotarys regnskabsprogram, Saldi, vil være fint.
Ellers er det let at lære sig.
Det årlige tidsforbrug, inkl. deltagelse i ca. 4 møder med forretningsudvalget, vil være ca. 100 timer.
Hvis du er interesseret i at hjælpe
os ved at løse opgaven, er du vel-

kommen til at få nærmere oplysninger hos Willi Weber, 2442 9359,
wweber@stofanet.dk
Du kan også se på www.rotary.dk
under ”Hjælpefonden”.
Vi skal have din ansøgning
Rotary senest
den 1. februar 2022. Danmarks
Hjælpefond
Ansøgningen sendes til wweber@
stofanet.dk
Rotary Danmarks
Hjælpefond
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HER FINDER DU DIN
ASSISTERENDE GUVERNØR

Tórshavnar

Skagen (2)
Hirtshals
Sindal

Frederikshavn (3)

Hjørring (3)
Brønderslev
Pandrup

OMRÅDE 1
Rikke Sørensen, Frederikshavn City Morning
Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand,
Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen,
Skagen Morgen, Sæby

Aabybro
Han Herred

Hanstholm
Thisted

Nibe

Løgstør
Sydthy

Aars

Nykøbing
Mors

Sæby

Hjallerup

Nørresundby

Dronninglund

Aalborg (6)
Rebild
Hadsund

Farsø
Hobro

OMRÅDE 2

Skive (3)

Helle Selsmark Christensen, Hjørring Morgen
Brønderslev, Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup,
Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre

OMRÅDE 3

Viborg (3)

Randers (4)
Langaa

Bjerringbro
Kjellerup

Hadsten
Hammel

Grenaa (3)
Rønde

Hinnerup

Ebeltoft

OMRÅDE 6

Johs. Bindslev. Aalborg-Nørresundby
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, Aalborg
Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg
Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre

OMRÅDE 4

Michael Kjærgård, Randers Vestre
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers
Business Breakfast, Randers Søndre,
Randers Vestre, Randers Østre, Viborg,
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

OMRÅDE 7

Anette Hjermild Kjellerup, Thisted
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors,
Pandrup, Sydthy, Thisted, Aabybro

OMRÅDE 5

Gunnar Vinge-Hansen, Hadsten
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, Grenå
Go’morgen, Hadsten, Hammel, Hinnerup,
Rønde

OMRÅDE 8

Jørgen Christian Jensen, Skivehus
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, Skive,
Skive Fjord Morgen, Skivehus, Aars

Jes Berg Gertsen, Aalborg Stigsborg
Tórshavnar, Klaksvikar
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