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Tiden flyver afsted – og vi følger 
forhåbentligt med i den spændende 
fremtid. På årets første besøg i 
klubberne har jeg oplevet en utrolig 
dejlig optimisme, der giver tro på 
en go’ fremtid for Rotary. 

Klubberne arbejder ihærdigt 
med at få alle pladser i klubledel-
sen i 2023-24 på plads – og få dem 
indberettet, sådan at vi kan kom-
munikere med medlemmerne på de 
rette funktioner. PrePets blev gen-
nemført i november, og snart skal 
vi have PETS og Forårsseminar – 
den 11. marts i Viborg. Her vil kom-
mende guvernør Britta Hedegaard 
og hendes team gøre alt for, at de 
nye præsidenter og klubledelser bli-
ver klædt godt på til de kommende 
opgaver.

Flere klubber er godt i gang med 
projekter – både i ind- og udland. 
Ukraine præger stadig billedet med 
en stor indsats fra vore medlem-
mers side. I skrivende stund er der 
indbetalt 6.250.000 kroner samt 
mere end 60 generatorer til land-
sindsamlingen, der blev påbegyndt 
en måneds tid før jul. Hertil kom-
mer en række særlige tiltag i en 
række af vores klubber. – Tak for en 
flot indsats! I den nærmeste frem-

tid vil vi kunne se en række infor-
mationsartikler i nogle af de større 
dagblade, sponseret af dagbladene. 
Her vil man gøre endnu en indsats 
for at fremme indsamlingen.

Den første indsamling, som Ro-
tary Danmark satte i gang, nåede et 
flot beløb på ca. 2.200.000. Disse 
penge er brugt til hospitalsudstyr, 
vandrensning og andre hjælpemid-
ler. Det er sket i et tæt samarbejde 
med Rotary klubber i Ukraine – 
bl.a. Kyiv og Lviv. Denne indsam-
ling er nu afsluttet, og derfor op-
fordres alle til fremover at støtte 
indsamlingen ”Vi hjælper med lys 
og varme – Kyiv fryser”. – Og vi 
ser naturligvis også gerne, at klub-
bernes egne Ukraine hjælpepakker 
fortsætter.

På ungdomsudvalgets område 
har man netop modtaget ”vinter 
studenterne” og er godt i gang med 
at få styr på, hvilke unge der skal 
udsendes til sommer. Til en person-
lig oplevelse ud over det sædvanlige 
– i en ny verdensdel, med nye fami-
lier og kammerater. Et udvekslings-
program vi i Rotary godt kan være 
stolte over, da det giver de unge en 
endnu bedre ballast til en spæn-
dende fremtid.

Distriktsbesøgene i klubberne 
fortsætter med ny energi. Klub-
berne har ønsket at benytte mange 
af vores udvalg til besøgene. Både 
Uddannelses-, Ungdoms-, Pro-
jekt-, Kommunikations- og Med-
lemsudvalget kommer på besøg i 
klubberne – flere har endda ønsket 
mere end ét besøg. Dejligt at mærke 
samspillet mellem klub og distrikt. 
Det er en fornøjelse at mærke den 
behagelige stemning og ånd, der 
præger de enkelte klubber, når man 
som distriktsguvernør møder op i 
klubberne. Jeg føler virkelig, at den 
enkelte får et ekstra indhold i livet 
ved at være rotarianer. Dejligt, når 
vi lever op til årets motto:

TÆNK PÅ ANDRE 
– TAG ANSVAR 
– GØR EN FORSKEL!

John Christensen

VELKOMMEN TIL ET NYT ÅR!

Velkommen til et nyt år! 

Tiden flyver afsted – og vi følger forhåbentligt med i den spændende fremtid. På årets første besøg 
i klubberne har jeg oplevet en utrolig dejlig optimisme, der giver tro på en go’ fremtid for Rotary.  

Klubberne arbejder ihærdigt med at få alle pladser i klubledelsen i 2023-24 på plads – og få dem 
indberettet, sådan at vi kan kommunikere med medlemmerne på de rette funktioner. PrePets blev 
gennemført i november, og snart skal vi have PETS og Forårsseminar – den 11. marts i Viborg. Her 
vil kommende guvernør Britta Hedegaard og hendes team gøre alt for, at de nye præsidenter og 
klubledelser bliver klædt godt på til de kommende opgaver. 

Flere klubber er godt i gang med projekter – både i ind- og udland. Ukraine præger stadig billedet 
af en stor indsats fra vore medlemmers side. I skrivende stund er der indbetalt 6.250.000 kroner 
samt mere end 60 generatorer til landsindsamlingen, der blev påbegyndt en måneds tid før jul. 
Hertil kommer en række særlige tiltag i en række af vores klubber. – Tak for en flot indsats! I den 
nærmeste fremtid vil vi kunne se en række informationsartikler i nogle af de større dagblade, 
sponseret af dagbladene. Her vil man gøre endnu en indsats for at fremme indsamlingen. 

Den første indsamling, som Rotary Danmark satte i gang, nåede et flot 
beløb på ca. 2.200.000. Disse penge er brugt til hospitalsudstyr, 
vandrensning og andre hjælpemidler. Det er sket i et tæt samarbejde med 
Rotary klubber i Ukraine – bl.a. Kyiv og Lviv. Denne indsamling er nu 
afsluttet, og derfor opfordres alle til fremover at støtte indsamlingen ”Vi 
hjælper med lys og varme – Kyiv fryser”. – Og vi ser naturligvis også gerne, 
at klubbernes egne Ukraine hjælpepakker fortsætter. 

På ungdomsudvalgets område har man netop modtaget ”vinter 
studenterne” og er godt i gang med at få styr på, hvilke unge der skal 
udsendes til sommer. Til en personlig oplevelse ud over det sædvanlige – i 
en ny verdensdel, med nye familier og kammerater. Et udvekslingsprogram vi i Rotary kan være 
godt stolte over. da det giver de unge en endnu bedre ballast til en spændende fremtid. 

Distriktsbesøgene i klubberne fortsætter med ny energi. Klubberne har ønsket at benytte mange 
af vores udvalg til besøgene. Både Uddannelses-, Ungdoms-, Projekt-, Kommunikations- og 
Medlemsudvalget kommer på besøg i klubberne – flere har endda ønsket mere end ét besøg. 
Dejligt at mærke samspillet mellem klub og distrikt. Det er en fornøjelse at mærke den behagelige 
stemning og ånd, der præger de enkelte klubber, når man som distriktsguvernør møder op i 
klubberne. Jeg føler virkelig, at den enkelte får et ekstra indhold i livet ved at være rotarianer. 
Dejligt, når vi lever op til årets motto: 

TÆNK PÅ ANDRE – TAG ANSVAR – GØR EN FORSKEL! 

E-KLUB – OGSÅ EN MÅDE AT VÆRE ROTARIANER PÅ
For nogen er det svært at komme 
hjemmefra – eller være hjemme 
– til regelmæssige møder i den lo-
kale Rotaryklub. Men de har alli-
gevel muligheden for at være med 
i vores gode organisation – ved 
medlemskab af en E-klub.

Vi har hidtil haft en enkelt klub 

med digitale møder, organiseret i 
Distrikt 1480. Nu er der kræfter 
i gang for at starte en tilsvarende 
klub i Jylland, nærmere betegnet i 
Distrikt 1450, idet Aarhus Marse-
lis RK er fadder til klubben.

Tanken er at starte op den 7. 
februar og derefter holde møder 

hver anden tirsdag med start kl. 
19.30.

Hvis nogen er interesseret i at 
høre nærmere om denne alterna-
tive form for et Rotary medlem-
skab, kan de kontakte Jane Mejlby 
Buhl-Olsen på tlf. 20 40 82 77 eller 
mail jane@buhl-olsen.dk
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ROTARY FORÅRSKONFERENCE OG PETS:

FRA INSPIRATION TIL HANDLING
Der er noget for ALLE rotarianere 
at komme efter, når der afholdes 
ROTARY Forårskonference 
og PETS den 11. marts 2023 
på VIA i Viborg. Konferencen er 
planlagt med inspiration og erfa-
ringsudveksling som centrale om-
drejningspunkter. Målet er at skabe 
motivation og inspiration i din klub.

Velkommen til ROTARY 
Forårskonference i en ny og 
revitaliseret udgave 
For nogle vil det at ’Skabe en klub, 
alle medlemmer vil elske’ lyde som 
en selvfølge – for andre ambitiøst. 
For os alle er det en forudsætning for 
det gode og værdiskabende klubliv. 
Derfor er det omdrejningspunktet 
for ROTARY forårskonference & 
PETS. Uanset om du er kommende 
præsident, helt ny i Rotary eller no-
get der imellem, så kom og deltag i 
udviklende og inspirerende work-
shops, erfaringsudveksling, indlæg 
til eftertanke og networking, som 
alt sammen har til formål at ’Skabe 
en klub alle medlemmer vil elske’.

Formiddagen afvikles med ob-
ligatorisk undervisning for præsi-
dent elect’er, og eftermiddagen er 
tilrettelagt med inspiration, spar-
ring og erfaringsudveksling som det 
centrale, hvor alle kan have udbytte 
af at deltage.

PETS
Formiddagens uddannelser byder 
på PETS (President Elect Training 
Seminar), som er obligatorisk for 
alle præsident elect’er. Det arbejde, 
der blev påbegyndt på PrePETS, 
genoptages og udvikles yderligere. 
Et omdrejningspunkt vil bl.a. være 

det værdiskabende bestyrelsesar-
bejde i klubben. Derudover vil der 
være fokus på, at kommende præ-
sidenter får konkret sparring, in-
put og yderligere inspiration til de 
planer, der er lavet for udvikling af 
klubben. 

Præsident elect’erne kommer 
til at møde den assisterende gu-
vernør (AG) i området. Den assi-
sterende guvernør bliver en tæt 
sparringspartner i hele elect- og 
præsident-perioden. Som til Pre-
PETS opfordres alle elect’er til at 
følges med en engageret person fra 
den nyetablerede bestyrelse. Efter 
mødet har man derved en person 
i egen klub, som kan inddrages, og 
med hvem planerne kan drøftes.

Øvrige uddannelser på 
 Forårskonferencen
Derudover vil der være uddannelse 
for kommende sekretærer/CICO – 
dette kursus er et formiddagskur-
sus. Det obligatoriske kursus for 
Club Councellors/Protection Offi-
cers afholdes ligeledes. Dette kur-
sus er et heldagskursus.

Alle er velkomne til at deltage i 
alle disse uddannelsesforløb, hvad 
enten man er direkte involveret in-
denfor området eller ej, alternativt 
er man velkommen til at deltage i 
’Inspiration til Fremtidens Rotary 
Klub’, som er et nyudviklet mi-
ni-kursus med fokus på fremtidens 
Rotary Klub og særlig velegnet for 
Rotarianere, der søger generel in-
spiration til udvikling af egen klub. 
De fleste vil med garanti få inspira-
tion, som kan omsættes til direkte 
handling i egen Rotary klub.

Inspiration til klubudvikling
Eftermiddagens program vil være 
en mangfoldighed af nye ideer til 
udvikling af klubben: indlæg, inspi-
ration og erfaringsudveksling – alt 
sammen med henblik på at skabe 
motivation til udvikling. Her kan 
hentes ideer til medlemsudvikling, 
kommunikation, projektarbejde, 
at udvikle klubben generelt eller at 
etablere en ny Rotary- eller Rotar-
actklub og mange andre ting.

Tilmelding
Tilmelding bedes fortaget i møde-
kalenderen på Rotary.dk hurtigst 
muligt og senest 6. marts. Skriv 
gerne navnet på den/de gæster du 
har med i kommentarfeltet, når du 
tilmelder jer.

Særskilt tilmelding til uddan-
nelse for Club Councellors/Protec-
tion Officers.

Program for PETS udsendes, når 
vi nærmer os dagen, sammen med 
flere detaljer om, hvad du kan for-
vente at få ud af mødet.

Sæt X i kalenderen

11. marts: Forårsseminar/
PETS i Viborg
12. maj: Rotary-golf i 
Frederikshavn
26. juni: Kædeoverrækkelse 
i Viborg

26
JUN

12
MAJ

11
MAR
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VI MÅ IKKE GLEMME UKRAINE
I samarbejde med Rotary holder 
Ukrainsk Forening Agri Nord en 
social netværksaften i anledning af 
årsdagen for invasionen – 24. fe-
bruar

- Der er stadig behov for kontakt 
mellem herboende ukrainere og 
ressourcestærke danskere. Nogle 
ukrainere mangler sommetider 
nogen til at holde en dør for dem. 

Sådan lyder det fra Vittus Bern-
low, der er formand for Ukrainsk 
Forening Agri Nord.

Foreningen ønsker at markere 
årsdagen for den russiske invasion i 
Ukraine med en social netværksaf-
ten. 

Formålet med aftenen er at mø-
des, snakke og spise sammen på 
tværs af netværk og nationalitet.

Det foreløbige program er, at der 
vil være ankomst og fællessang fra 
klokken 16-17 på dagen. Pianist og 
komponist Rolf Ruggaard vil spille 
ukrainske sange. 

Klokken 17 byder Vittus Bernlow 
velkommen, hvorefter der vil være 
indlæg fra Søren Pape Poulsen, for-
mand for Det Konservative Folke-
parti. Det forventes også, at andre 
vil tale.

Herefter vil der blive serveret en 
ukrainsk middag, og under spisnin-
gen vil der også være ukrainske fæl-
lessange.

- Vi håber, der kommer mange – 
både ukrainere og danskere – og 
at vi får en god dialog. Det er vig-
tigt, at vi ikke glemmer Ukraine, 
understreger Vittus Bernlow.

Som teamleder i HR og Rekrutte-
ring var det ham, der af bestyrelsen 
i Agri Nord blev bedt om at stå for 
en hotline for medlemmerne efter 

invasionen 24. februar 2022. Den-
gang ønskede mange herboende 
ukrainere – heraf en del medarbej-
dere i nordjyske landbrug – at vende 
hjem og kæmpe for deres land, og 
på den baggrund blev Ukrainsk 
Forening Agri Nord stiftet.

- Rigtig mange af de stærke ukra-
inere har hus og hjem i Danmark 
og er rodfæstede her. Vi grund-
lagde foreningen for, at de kunne 
have mulighed for at blive, støtte 
hinanden og samtidig hjælpe der-
hjemme, siger Vittus Bernlow.

I det nordjyske netværk er der om-
kring 500 ukrainere, og fire af dem 
er med i bestyrelsen i Ukrainsk For-
ening Agri Nord. 

Formålet med foreningen er at 

holde et par arrangementer om året 
og altså give et skub til det sociale 
netværk, der kan yde hjælp til selv-
hjælp.

Den sociale netværksaften støttes 
økonomisk af Lions Club og Rotary, 
sådan at deltagelse i middagen hol-
des på et niveau, hvor alle kan være 
med. Og ellers er der mulighed for 
at uddele spisebilletter til flygt-
ninge. 

Den sociale netværksaften hol-
des den 24. februar på Agri Nord 
Idrætscenter, Hobrovej 437, Aal-
borg.
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FOUNDATION OPGRADERET TIL PROJEKTUDVALG

I et lille årti har Jan Brinck fra 
Sydthy RK været Distrikt 1440’s 
Foundation-hovedperson og den, 
der ved alt, der er værd at vide om 
Grants og Hjælpefond og de senere 
år også distriktets egen støttepulje. 
Af samme grund er han også den, 
der som regel henvises til, når en 
klub har et projekt, den gerne vil 
have hjælp til at finansiere.

Fra dette rotaryår er titlen ikke 
længere distriktsformand for Foun-
dation, men formand for distriktets 
Projektudvalg. Stadig med Foun-
dation som en hovedopgave, men 
nu også med tilbud om bistand og 
rådgivning når det gælder selve det 
projekt, der efterspørges støtte til.

– Det omfatter alt, lige fra hvor-
dan man genererer ideer og hvor-
dan man udvikler dem til, hvordan 
man fører projekter ud i livet. Det 
hele bygger på, at klubber med pro-
jekter får større synlighed og der-
for bliver de mere attraktive, siger 
Jan Brinck selv om den del af det.

Under hans mange år i di-
strikts-Foundation sad Jan Brinck 
samtidig i fem år i bestyrelsen for 
Rotary Danmarks Hjælpefond, det 
sidste år som formand. Det hele 
begyndte, efter at han havde været 
distriktsguvernør i 2013-2014 og 
formand for Rotary Danmark året 
efter. Før da havde han siden 2009 
haft diverse distriktsfunktioner i 
RLI, Rotary Friendship Exchange 
og RYLA.

Formelt tæller projektudvalget 
stadig som Foundation i den store 
Rotary-sammenhæng. I Rotary In-
ternationals ordbog er der hverken 
noget, der hedder projektudvalg el-
ler Rotary Danmarks Hjælpefond 
og da slet ikke distriktspulje. Men 
som det fremgår, findes de alligevel, 

og foruden Jan Brinck, der ved det 
hele, består projektudvalget også af 
Peter Eigenbroth fra Han Herred 
RK og distriktsrepræsentant i Hjæl-
pefonden, samt Hans Pinnerup fra 
Randers RK, Kjeld Lisby fra Aaby-
bro RK og Carsten Mørkenborg fra 
Viborg-Asmild RK.

De ved også noget, en hel del 
faktisk, og Jan Brinck har en plan 
om yderligere at gøre dem til Grant 
Managers, så klubberne får flere 
at gå til, når det gælder bistand til 
Foundation og projekter. Alt sam-
men et led i distriktets generelle 
bestræbelse på at gøre sig til først 
og fremmest en serviceorganisation 
for klubberne.

Næste skridt bliver at sætte de 
assisterende guvernører i stand til 
at kunne håndtere indledende hen-
vendelser fra klubberne lidt mere 
indgående end blot at henvise til 
Jan Brinck, hvilket ellers har væ-
ret den gængse tilgang. For ikke at 
risikere at sige noget forkert om de 
mange støttemuligheder har med-
lemmerne af AG-gruppen traditi-
onelt foretrukket at sende stafet-
ten videre, men målet er at klæde 
AG’erne bedre på, så klubberne 
også kan hente hjælp dér.

Michael Kjærgård
Randers RK, AG område 6

Jan Brinck var for nylig med i England og pakke vandfiltre, der var et klubprojekt til 
støtte for Ukraine.
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MANGE PROJEKTER I GANG I DISTRIKTET
Mange af distriktets klubber er 
aktive omkring gennemførelse 
af projekter. Dermed lever de op 
til Rotarys grundtema, ”Service 
above self”, og det giver god mu-
lighed for profilering af Rotary i 
medierne. Og ikke mindst giver 
projektarbejde sammenhold og 
stolthed i klubben, hvor medlem-
merne får mulighed for at lære 

hinanden bedre at kende, når de 
arbejder sammen om projekter.

Rotary Danmarks Hjælpe-
fond har oplevet stor aktivitet i 
Distrikt 1440, med støtte i år på 
knap ½ million kroner, fordelt 
på ca. 15 klubber. Hertil kommer 
flere klubber, der har søgt Di-
striktets projektpulje om støtte – 
se mere om denne distriktspulje i 

sidste nummer af månedsbrevet.
Her er omtalt et par af klub-

bernes projekter. Send gerne en 
beskrivelse af netop jeres projekt 
til månedsbrevet – det kan være 
med til at give inspiration til kom-
mende projekter.

Peter Eigenbroth

MANGE BÆKKE SMÅ…
Et fint samarbejde mellem fire dan-
ske Rotaryklubber og to organisati-
oner i England vil betyde rent drik-
kevand for mange ukrainere.

Aars, Pandrup, Aabybro og Han 
Herred Rotaryklubber donerede 
hver 10.000 kr., som blev matchet 
af Rotary Danmarks Hjælpefond og 
Rotary Foundation til indkøb af 260 
vandfiltre, der kan rense vilkårligt 
overfladevand til rent drikkevand. 
Filtrene skulle sende til nødlidende 
familier i Ukraine.

Den engelske producent af fil-

trene fandt initiativet så godt, at 
de donerede yderligere 100 filtre, 
og en god kontakt til den engelske 
hjælpeorganisation WaterSurvi-
valBox skabte et yderligere supple-
ment af filtre samt pakning og fragt 
til Ukraine. Projektet fik dermed en 
værdi af ca. 175.000 kr.

Tre danske Rotarianere, Jan 
Brinck, Erik Tornøe og Peter Eigen-
broth var i England og hjælpe med 
pakningen, og på grund af det fine 
initiativ og det usædvanlige samar-
bejde blev de interviewet til bl.a. BBC.

400 filtre klar til afsendelse til Ukraine

PROBLEMER 
PÅ WEB’EN

Vi oplever desværre en fejl på 
rotary.dk som gør, at vores 
møder ikke altid vises. Det er 
visningen af møderne, som 
driller (møderne er ikke blevet 
slettet).

Du kan derfor opleve, at mø-
derne er væk, og kort efter, er 
de der igen.

Jeg er i kontakt med vores 
leverandør, og de kigger på 
sagen. Det er desværre en fejl, 
som er meget svær at finde, da 
fejlen ikke konstant er der.

Jeg har desværre ingen tids-
horisont på dette, men følger 
tæt op med vores leverandør.

 
Venlig hilsen

Claus Højmann
Formand for 

Rotary Danmarks 
IT-Udvalg
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ROTARY BYGGER SKOLE I TANZANIA 
Med deltagelse i 3 projekter over de sidste 4 år har Rotary været 
med til at udbygge skolesystemet i landsbyen Oldonyowas med en 
velfungerende Secondary School. 

Skolen er bygget i tilslutning til en 
eksisterende Primary School, der 
tidligere var eneste skole mulighed 
i et område med ca. 3.500 indbyg-
gere spredt over et større geografisk 
område. For børn over 6. klassetrin 
var eneste mulighed for undervis-
ning, at forældrene kunne betale 
for børnenes ophold på kostskoler 
langt fra hjemmet. Det var der ikke 
ret mange familier, der kunne klare. 
Den nye skole er gradvis udbygget 
over de sidste 4 år, og den har nu 
et omfang, så alle børn kan tilbydes 
undervisning, der kvalificerer til 
andre ungdomsuddannelser. 

Vores nyeste projekt med opførelse 
af køkken og opholdsfaciliteter i 
forbindelse med Oldonyowas Se-
condary School, stod færdig i de-
cember måned.

Projekterne er gennemført i et 
enestående godt samarbejde mel-
lem beboerne i Oldonyowas, den 
danske støtteforening Landsby til 
Landsby og Rotary. Bjerringbro 
Rotary Klub har haft det overord-
nede projektansvar, og derudover 
har Rotary klubberne i Market Har-
borough, England og Arusha Njiro, 
Tanzania deltaget i arbejdet.  

Det er et samarbejde, der har 
fungeret siden vores store vandpro-
jekt i 2017, og det er baseret på øn-
sker og engagement hos beboere og 
Landsbyråd i Oldonyowas, der også 
bidrager med arbejdskraft og den 
praktiske gennemførelse af projek-
terne. 

Indkøb af materialer m.m. er fi-

nansieret med stor hjælp fra Rotary 
Danmarks Hjælpefond, District 
Grant, bidrag fra Rotary Klubberne 
samt betydelige bidrag fra Forenin-
gen Landsby til Landsby. 

Derudover er det støttet ved ind-
samlinger fra private og virksom-
heder via indsamlingsfaciliteten på 
Rotary Danmarks Hjælpefond.

Leif Herløv
Bjerringbro Rotary Klub

Det samlede budget for projekt spisesal og køkken, der blev afsluttet i 

december, er på DKK 310.000, og det er finansieret som følger: 

Rotary Danmarks Hjælpefond  40.000 kr.

Rotary District Grant  20.000 kr.

Rotary Bjerringbro 20.000 kr.

Rotary Market Harborough 12.000 kr.

NGO - Landsby til Landsby  50.000 kr. 

Indsamlinger fra private og virksomheder    78.000 kr.

 

 

Billeder fra start til slut: 

 
Grunden sættes af - Landsbyen leverer arbejdskraft 
 
 

Nu tager det form      Næsten færdig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markant markering af Rotarys 
involvering i Landsbyens projekter 
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Grunden sættes af - Landsbyen leverer arbejdskraft 
 
 

Nu tager det form      Næsten færdig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markant markering af Rotarys 
involvering i Landsbyens projekter 
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER!
Indmeldt siden sidste  månedsbrev:
Ebeltoft:
Peter Ingildsen
Jesper Viskum Madsen
Peter Rasmussen
Gunnar Sørensen

Ebeltoft Morgen:
Ib Oustrup

Frederikshavn 
 Bangsbostrand:
Henrik Gydesen Kildeby

Frederikshavn City:
Per Allerup

Hinnerup:
Michael R. Bjerregaard
Henrik Holmer Bretlau

Hjørring:
Jesper Horne
Richardt H. Løgholt Thomsen

Hjørring Vestre:
Anette Dige Ovesen

Nibe:
Morten Aaby Nielsen

Rønde:
Søren Nybroe

Skivehus:
Knud Husted

Sæby:
Lene Banke Andersen
Flemming Andreas Jensen

Torshavnar:
Michael Koba

Aabybro:
Marianne Rom
Thor Dørup Sørensen
Vagn Tidselbak

PEACE  FELLOWSHIPS
Kender du nogen, som kunne have 
lyst til at arbejde med fred i vide-
ste forstand, så har Rotary måske 
en mulighed, som ikke er så kendt. 
Uddannelsen bliver fuldt ud betalt 
af Rotary, men der er barske krav 
for at komme i betragtning.

Det er et 15-24 måneders uddan-
nelsesprogram, der afsluttes med 
en mastergrad i fred. 

Alle udgifter betales af Rotary. 
Både ophold og undervisning

Den foretages på 5 forskellige 
universiteter i verden, og Rotary af-
gør hvilket universitet. 

Der er undervisning på universite-
tet, efterfølgende feltarbejde i et an-
det land på 2-3 måneder, og det hele 
afsluttes med en skriftlig rapport.

Krav:
•  Have en bachelorgrad
•  Have deltaget i mindst 3 års rele-

vant tværkulturelt arbejde.
•  Mestre flydende engelsk i både 

tale og sprog.
•  Have udvist et stærkt engagement 

i tværkulturel forståelse og fred.
•  Man må IKKE være rotarianer el-

ler være barn af rotarianer.

Professionel Development 
Certificate
1 års program med 2 ugers online 
læring, 10 ugers klasseundervis-
ning og 9 måneders personligt pro-
jekt. Foregår enten i Thailand eller i 
Uganda. Udgifter betales af Rotary.

Krav:
Som ovenfor, dog kræves 5 års 
tværkulturelt arbejde 

Man må gerne være rotarianer.

Yderligere informationer: 
rotary.org/peace-fellowships eller 
facebook.com/rotarycenters

Eller kontakt Egon Jensen 
dg-1440@rotary.dk tlf. 61166607
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TAG PÅ RLI TIL FORÅRET
RLI kurserne er nu inde i sin vante 
gænge efter nogle aflysninger på 
grund af Covid-19. RLI 17 gennem-
føres i foråret i Nørresundby på 
datoerne 18. marts, 22. april og 13. 
maj.

Som deltager vil du modtage en 
øget viden om Rotary og nyttige le-

delsesværktøjer til brug i klubben, 
og du bliver en endnu mere entu-
siastisk og udviklingsorienteret ro-
tarianer.

Uddannelsen gennemføres som 
dialogbaseret og interaktiv under-
visning med højt tempo, stor aktivi-
tet og udnyttelse af dit engagement 

og din professionelle baggrund.
Kursusgebyret er 800 kr. Distrik-

tet betaler øvrige kursusomkostnin-
ger for deltagelse.

Læs mere og find ansøgnings-
blanket på distriktets hjemmeside. 
Ansøgningsfrist 17. februar.

Kurset omfatter 3 moduler, der gennemføres på 3 lørdage kl. 8-16.

RLI - 17 gennemføres
den 18. marts, 22. april og 13. maj 2023 i Nørresundby. 
Kursusgebyr 800 kr.  Distriktet betaler øvrige kursusomkostninger for deltagelse.

Du vil modtage en øget viden om Rotary og nyttige ledelsesværktøjer til brug i 
klubben, og du bliver en endnu mere entusiastisk og udviklingsorienteret rota-
rianer. Herudover modtager du kursusmaterialer og fortæring.

RLI er således en investering i fremtiden for din klub.

Vi arbejder i uddannelsen bl.a. med disse emner:

Lederskab i en frivillig organisation (Rotary)
Serviceprojekter og Rotary Foundation
Medlemsudvikling
Analyse af en Rotaryklub
Rotarys muligheder
Kommunikation og PR
Deltagelse i internationale opgaver
Strategi og planlægning
 
Uddannelsen gennemføres som dialogbaseret og interaktiv undervisning med højt tempo, 
stor aktivitet, og udnyttelse af dit engagement og din professionelle baggrund. 
Underviserne er engagerede rotarianere, som har deres undervisningskompetencer 
fra deres professionelle arbejde og fra deres virke i Rotary.

Rotary Leadership Institute Rotary Leadership Institute (RLI)

ET GODT
    TILBUD 
TIL DIG
 der ønsker at udvide dit Rotary netværk
 som vil gøre en forskel i din klub
 der vil forbedre dine 
     lederkompetencer og øge 
     din viden om Rotary.
 som véd, at du skal være klubpræsident.
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Ansøgning 
RLI-17 i foråret 2023 har ledige pladser, men princippet om førrst til mølle er gældende.

Meddelelse om optagelse vil ske senest 1. marts. 
Tilmeldingen er bindende og omfatter alle tre moduler, som gennemføres i rækkefølge.

RLI 18 er også fastlagt: 9. september, 30. september og 4. november 2023. Lokalitet tilgår,

Vi glæder os til at høre fra dig og til at fortælle mere om programmet, som du også kan 
finde på Rotary-portalen: www.rotary.dk under distrikt 1440.

Venlig hilsen 
John Christensen, distriktsguvernør 2022-23
Flemming Larsen, Leder af RLI

Det siger deltagere i RLI 
om kurset: - jeg har fået meget 

   dybere indsigt i Rotary

- jeg bliver en bedre leder

- det var alle tiders

- jeg fik ny energi

- en utrolig positiv oplevelse

- et godt grundlag for at 

  være klubpræsident

- mit netværk blev større

- jeg blev klædt på til at 

 skabe ny udvikling 

 i min klub

VÆR MED I EN SPÆNDENDE ORGANISATION
Det er nu, du har muligheden for at 
få endnu flere interessant oplevel-
ser i Rotary. På de følgende sider 
kan du se tre særdeles spændende 
stillingsopslag. – Du har mulighe-
den for at få et af jobbene!

Vi skal ha’ fundet vores kom-
mende guvernør for Rotary året 
2025-26. Et job, hvor du virkelig får 
mulighed for at komme til at samar-
bejde med hele vores organisation, 
møde vores positive medlemmer, 

prøve kræfter med vidt forskellige 
mennesker – og få nye venskaber 
for livet.

Samtidig søger vi en Council on 
Resolution  repræsentant til én af 
verdens mest spændende organisa-
tioner. Her får du muligheden for 
at være med til at præge beslutnin-
gerne internationalt. – Og til Rota-
ry’s Projektarbejde er stillingen som 
District Foundation Chair for årene 
2023-2026 åben for en ny medar-

bejder. Her får du den overordnede 
ledelse af projektorganisationen i 
et tæt samarbejde med klubberne 
– for at gøre en positiv forskel for 
vore medmennesker.

Læs endelig stillingsopslagene og 
send din ansøgning senest den 3. 
februar til Distriktsguvernør John 
Christensen dg1440-2223@rotary.
dk. – vi glæder os til at samarbejde 
med dig!
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Vil du være med til noget stort i Rotary? 
Rotary hjulet drejer snart endnu engang i en af verdens største frivillige organisationer og tiden er inde til at finde den nye Distrikts 
Guvernør til Distrikt 1440 til Rotary-året 2025/26. Vil du med på holdet og medvirke til at udrette noget stort i verden?

I Distrikt 1440 har der gennem de seneste år været stor fokus på en 
række større strategiske indsatsområder. Det handler i høj grad om 
at videreføre samarbejdet ud fra visionen om, at gøre Rotary stærk 
gennem en styrkelse af de enkelte klubber. 

Sammen med den siddende GuvernørGruppe (GG) er det vigtigt at 
videreføre dette arbejde i takt med både tiden og organisationen.  

Overordnede ansvarsområder 

Som Guvernør har man det overordnede ansvar for: 

• Overordnet ledelse af Distrikt1440 som består af Distrikts- 
organisationen og 56 lokale Rotary klubber

• Sikre et godt samarbejde i både GG, Distriktsrådet og øvrige
udvalg og grupper som arbejder i distriktets regi

• Sikre en optimal organisering af distriktet
• Aflægge klubbesøg, inspirere til udvikling mm.

Baggrund og kendskab til Rotary 

Jobbet kan forenes med et erhvervsaktivt liv, og du bliver gradvis 
oplært i opgaven over perioden. Det kan være en fordel at have 
indsigt i Distriktets arbejde, fx via Rotary Leadership Institute, som 
assisterende guvernør, indenfor projektarbejde eller andre poster og 
opgaver på distriktsplan.  

Som Guvernør-kandidat skal du opfylde følgende krav: 

• Du har været - eller er - præsident i det år, du ansøger
• Du har været medlem af Rotary i min. 7 år
• Du behersker engelsk i skrift og tale på et rimeligt niveau.

Der må påregnes en del møde- og rejseaktivitet. Det er vigtigt at 
kunne organisere egen tid og have mulighed for at være fleksibel, da 
de administrative- og ledelsesmæssige opgaver er stigende i 
perioden.  

Personlige kendetegn 

Som person er du kendetegnet ved: 

• Gode lederevner og gerne erfaring fra anden frivillig
organisation

• Gode samarbejdsevner og god situationsfornemmelse
• Gode kommunikationsevner, en dygtig organisator og

koordinator, som følger op og tager ansvar
• Empatisk og god til at lytte med evne til at sætte dig ind i

behovene på både klub- og distrikts niveau
• Loyal overfor Rotary, og evne til at repræsentere Rotary

International / verdenspræsidenten i D1440

Whats in it for me? 

• Stor indflydelse i en af verdens største og mest anerkendte
frivillige organisationer

• Stor indsigt i Rotarys arbejde i verden
• Uddannelse indenfor ledelse af frivillige organisationer
• Stor mulighed for at udvide dit personlige netværk
• En unik opgave og store personlige oplevelser

Derudover bliver du en del af en yderst velfungerende GG, hvor alvor 
og sjov går hånd i hånd og hvor vi i fællesskab er i stand til at 
imødegå de udfordringer vi stilles overfor. 

Den siddende GuvernørGruppe 2022 er: 

DG John Christensen. Mail: dg1440-2223@rotary.dk  
DGE (Elect) Britta Hedegaard. Mail: dg1440-2324@rotary.dk 
DGN (nominee) Hans de Neergaard. Mail: dg1440-2425@rotary.dk 
PDG (Past) Jes Berg Gertsen. Mail: dg1440-2122@rotary.dk 

Har du spørgsmål til hvervet som Distrikts Guvernør eller hvordan du 
griber ansøgningsprocessen an, er du hjertelig velkommen til at 
kontakte en eller flere fra guvernørgruppen – vi hjælper meget gerne. 

Processen 
Som DG er det vigtigt at have opbakning i egen klub, derfor er det også din klub som indstiller dig. Klubbens præsident fremsender indstillingen, bilagt din motivation 
og CV, til John Christensen.  Ansøgningsfristen er 3. februar 2023. Alle ansøgere behandles fortroligt. Den siddende GG tager stilling til ansøgningen og inviterer til 
samtale med nomineringskomiteen i februar måned i Rebild. 
Bliver du valgt og godkendt som kommende guvernør (DGND), deltager du i GG allerede fra februar 2023. Allerede fra opstarten vil der være lettere opgaver som 
sikrer at du stille og roligt kommer ind i tingene og terminologierne. Du starter som Nominee – en slags mesterlære. Som nominee bliver du klædt på til opgaven 
som Guvernør gennem ledertræning, både i Danmark og udenlandet. Mens du varetager opgaven som hhv. DGE og DG kommer din egen klub til at løfte nogle 
praktiske opgaver i forbindelse med fx prePETS, PETS, kædeoverrækkelse og Distriktskonference, eventuelt i samarbejde med andre naboklubber. 

Vilkår 
Jobbet som Guvernør er frivilligt. Uddannelse, rejseudgifter og kørsel bliver betalt. Se Rotary.dk eller rekvirer evt. pjecen ”Hvordan bliver man guvernør”. 
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Brænder du for Rotary’s projektarbejde? 
Rotary hjulet drejer snart endnu engang i en af verdens største frivillige organisationer og tiden er inde til at finde den nye 
District Foundation Chair i Distrikt 1440 til Rotary-årene 2023-26. 

Som District Foundation Chair (DFC) er et af de allervigtigste 
opgaver at støtte og vejlede distriktets klubber i forbindelse med 
opstart, gennemførelse og afslutning af projekter. 

Via dit kendskab til både projektarbejdet og distriktets klubber 
formidles den grundlæggende forståelse for projekters betydning for 
den attraktive Rotary klub. 

Overordnede ansvarsområder 
Som DFC  har man det overordnede ansvar for: 

• Overordnet ledelse af Distriktets Foundation udvalg
• Sikre det gode samarbejde i udvalget – bl.a. gennem

motivation, udvikling og uddannelse
• Involvere og inddrage udvalgets medlemmer ifm planlægning og

gennemførelse af klubmøder o.lign.
• Sikre overholdelse af love, regler og bestemmelser ifm.

Foundation arbejdet
• Tilrettelægge og gennemføre diverse uddannelse, herunder

bl.a. det årlige Grant Management Seminar for distriktets
klubber

• Forestå diverse rapportering til bl.a. The Rotary Foundation
• Repræsentere Projektudvalget i forskellige sammenhænge på

både klub- og distriktsniveau, såvel nationalt- som internationalt

Baggrund og kendskab til Rotary 

For at bestride stillingen som DFC er det vigtigt at have en stor 
interesse indenfor området, såvel som et godt kendskab til Distriktets 
klubber. Kendskabet er formentlig erhvervet gennem andre poster på 
distriktsniveau, fx som Assisterende Guvernør eller Guvernør. 
Stillingen kræver at man både har tid og lyst til at sætte sig grundig 
ind politikker, lovgivning, procedurer etc. for at løfte opgaverne, såvel 
som ansvaret i stillingen. 

Som ny i stillingen vil du det første år (2023/24) blive indført i 
udvalgets opgaver gennem sidemandsoplæring og mindre konkrete 
opgaver, som gradvist vil blive større over tid. Stillingen overtages 
endeligt pt. 1/7-2024. 

Personlige kvalifikationer 

Som person er du kendetegnet ved at have: 

• Stor interesse og viden om Rotary’s projektarbejde
• Evner at sætte sig ind i en større mængde tekst af love, regler,

retningslinier etc. og omsætte det til forståelig praktik
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Empatisk og god til at lytte
• En dygtig koordinator, som arbejder struktureret, følger op og

tager ansvar
• Engelsk på højt niveau i både skrift og tale
• Loyal overfor Rotary, og evne til at repræsentere Rotary i

mange forskellige sammenhænge

Whats in it for me? 

• Indflydelse i en af verdens store anerkendte frivillige
organisationer

• Stor indsigt i Rotarys projektarbejde og muligheden for at gøre
en forskel i verden

• Uddannelse indenfor feltet
• En unik opgave og store personlige oplevelser

Har du spørgsmål til hvervet som DFC eller hvordan du griber 
ansøgningsprocessen an, er du hjertelig velkommen til at kontakte 
den nuværende DFC Jan Brinck og/eller guvernør D1440 John 
Christensen. 

Ansøgningsprocessen 

Ansøgning bilagt motivation og CV, sendes til Guvernør John Christensen.  Ansøgningsfristen er 3. februar 2023. Alle ansøgere behandles fortroligt.
Den siddende Guvernør Gruppe tager stilling til ansøgningerne og inviterer til samtale med den siddende District Foundation Chair og DGE i februar måned i Rebild.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved henvendelse til DFC Jan Brinck eller Guvernør.  

Vilkår: Jobbet som District Foundation Chair er frivilligt. Uddannelse, rejseudgifter og kørsel bliver betalt 
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distriktsniveau, fx som Assisterende Guvernør eller Guvernør. 
Stillingen kræver at man både har tid og lyst til at sætte sig grundig 
ind politikker, lovgivning, procedurer etc. for at løfte opgaverne, såvel 
som ansvaret i stillingen. 

Som ny i stillingen vil du det første år (2023/24) blive indført i 
udvalgets opgaver gennem sidemandsoplæring og mindre konkrete 
opgaver, som gradvist vil blive større over tid. Stillingen overtages 
endeligt pt. 1/7-2024. 

Personlige kvalifikationer 

Som person er du kendetegnet ved at have: 

• Stor interesse og viden om Rotary’s projektarbejde
• Evner at sætte sig ind i en større mængde tekst af love, regler,

retningslinier etc. og omsætte det til forståelig praktik
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Empatisk og god til at lytte
• En dygtig koordinator, som arbejder struktureret, følger op og

tager ansvar
• Engelsk på højt niveau i både skrift og tale
• Loyal overfor Rotary, og evne til at repræsentere Rotary i

mange forskellige sammenhænge

Whats in it for me? 

• Indflydelse i en af verdens store anerkendte frivillige
organisationer

• Stor indsigt i Rotarys projektarbejde og muligheden for at gøre
en forskel i verden

• Uddannelse indenfor feltet
• En unik opgave og store personlige oplevelser

Har du spørgsmål til hvervet som DFC eller hvordan du griber 
ansøgningsprocessen an, er du hjertelig velkommen til at kontakte 
den nuværende DFC Jan Brinck og/eller guvernør D1440 John 
Christensen. 

Ansøgningsprocessen 

Ansøgning bilagt motivation og CV, sendes til Guvernør John Christensen.  Ansøgningsfristen er 3. februar 2023. Alle ansøgere behandles fortroligt.
Den siddende Guvernør Gruppe tager stilling til ansøgningerne og inviterer til samtale med den siddende District Foundation Chair og DGE i februar måned i Rebild.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved henvendelse til DFC Jan Brinck eller Guvernør.  

Vilkår: Jobbet som District Foundation Chair er frivilligt. Uddannelse, rejseudgifter og kørsel bliver betalt 

Vil du være med til noget stort i Rotary? 
Rotary hjulet drejer snart endnu engang i en af verdens største frivillige organisationer og tiden er inde til at finde den nye Distrikts 
Guvernør til Distrikt 1440 til Rotary-året 2025/26. Vil du med på holdet og medvirke til at udrette noget stort i verden?

I Distrikt 1440 har der gennem de seneste år været stor fokus på en 
række større strategiske indsatsområder. Det handler i høj grad om 
at videreføre samarbejdet ud fra visionen om, at gøre Rotary stærk 
gennem en styrkelse af de enkelte klubber. 

Sammen med den siddende GuvernørGruppe (GG) er det vigtigt at 
videreføre dette arbejde i takt med både tiden og organisationen.  

Overordnede ansvarsområder 

Som Guvernør har man det overordnede ansvar for: 

• Overordnet ledelse af Distrikt1440 som består af Distrikts- 
organisationen og 56 lokale Rotary klubber

• Sikre et godt samarbejde i både GG, Distriktsrådet og øvrige
udvalg og grupper som arbejder i distriktets regi

• Sikre en optimal organisering af distriktet
• Aflægge klubbesøg, inspirere til udvikling mm.

Baggrund og kendskab til Rotary 

Jobbet kan forenes med et erhvervsaktivt liv, og du bliver gradvis 
oplært i opgaven over perioden. Det kan være en fordel at have 
indsigt i Distriktets arbejde, fx via Rotary Leadership Institute, som 
assisterende guvernør, indenfor projektarbejde eller andre poster og 
opgaver på distriktsplan.  

Som Guvernør-kandidat skal du opfylde følgende krav: 

• Du har været - eller er - præsident i det år, du ansøger
• Du har været medlem af Rotary i min. 7 år
• Du behersker engelsk i skrift og tale på et rimeligt niveau.

Der må påregnes en del møde- og rejseaktivitet. Det er vigtigt at 
kunne organisere egen tid og have mulighed for at være fleksibel, da 
de administrative- og ledelsesmæssige opgaver er stigende i 
perioden.  

Personlige kendetegn 

Som person er du kendetegnet ved: 

• Gode lederevner og gerne erfaring fra anden frivillig
organisation

• Gode samarbejdsevner og god situationsfornemmelse
• Gode kommunikationsevner, en dygtig organisator og

koordinator, som følger op og tager ansvar
• Empatisk og god til at lytte med evne til at sætte dig ind i

behovene på både klub- og distrikts niveau
• Loyal overfor Rotary, og evne til at repræsentere Rotary

International / verdenspræsidenten i D1440

Whats in it for me? 

• Stor indflydelse i en af verdens største og mest anerkendte
frivillige organisationer

• Stor indsigt i Rotarys arbejde i verden
• Uddannelse indenfor ledelse af frivillige organisationer
• Stor mulighed for at udvide dit personlige netværk
• En unik opgave og store personlige oplevelser

Derudover bliver du en del af en yderst velfungerende GG, hvor alvor 
og sjov går hånd i hånd og hvor vi i fællesskab er i stand til at 
imødegå de udfordringer vi stilles overfor. 

Den siddende GuvernørGruppe 2022 er: 

DG John Christensen. Mail: dg1440-2223@rotary.dk  
DGE (Elect) Britta Hedegaard. Mail: dg1440-2324@rotary.dk 
DGN (nominee) Hans de Neergaard. Mail: dg1440-2425@rotary.dk 
PDG (Past) Jes Berg Gertsen. Mail: dg1440-2122@rotary.dk 

Har du spørgsmål til hvervet som Distrikts Guvernør eller hvordan du 
griber ansøgningsprocessen an, er du hjertelig velkommen til at 
kontakte en eller flere fra guvernørgruppen – vi hjælper meget gerne. 

Processen 
Som DG er det vigtigt at have opbakning i egen klub, derfor er det også din klub som indstiller dig. Klubbens præsident fremsender indstillingen, bilagt din motivation 
og CV, til John Christensen.  Ansøgningsfristen er 3. februar 2023. Alle ansøgere behandles fortroligt. Den siddende GG tager stilling til ansøgningen og inviterer til 
samtale med nomineringskomiteen i februar måned i Rebild. 
Bliver du valgt og godkendt som kommende guvernør (DGND), deltager du i GG allerede fra februar 2023. Allerede fra opstarten vil der være lettere opgaver som 
sikrer at du stille og roligt kommer ind i tingene og terminologierne. Du starter som Nominee – en slags mesterlære. Som nominee bliver du klædt på til opgaven 
som Guvernør gennem ledertræning, både i Danmark og udenlandet. Mens du varetager opgaven som hhv. DGE og DG kommer din egen klub til at løfte nogle 
praktiske opgaver i forbindelse med fx prePETS, PETS, kædeoverrækkelse og Distriktskonference, eventuelt i samarbejde med andre naboklubber. 

Vilkår 
Jobbet som Guvernør er frivilligt. Uddannelse, rejseudgifter og kørsel bliver betalt. Se Rotary.dk eller rekvirer evt. pjecen ”Hvordan bliver man guvernør”. 
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Er regler og love lige dig? 
Rotary hjulet drejer snart endnu engang i en af verdens største frivillige organisationer og tiden er inde til at finde den nye 
COL- og COR repræsentant – og en suppleant – i Distrikt 1440 til Rotary-årene 2023-26. 

Representative to Council on Resolutions (COR). 
Beslutningsrådets repræsentant har til opgave at opfordre klubberne 
til at komme med resolutionsforslag. Repræsentanten har herefter 
ansvaret for at forslagene bringes til afstemning i distriktets klubber 
og at de endelige resultater efterfølgende kommunikeres ud. 

Representative to Council on Legislations (COL).
Lovgivningsrådets repræsentant deltager i Rotary Institute som 
afholdes næste gang i 2024. 
Repræsentanten har til opgave at opfordre klubberne til at komme 
med vedtægts- og lovforslag. Repræsentanten har herefter ansvaret 
for at forslagene bringes til afstemning i distriktets klubber og at de 
endelige resultater efterfølgende kommunikeres ud. 
Repræsentanten deltager i Council on Legislation, som næste gang 
finder sted i april 2025 i Chicago, og har en varighed på en lille uge. 
I efteråret 2025 udkommer Manual of Procedure 2025. Herefter 
opdateres ”De gule Sider”. De 5 danske distrikters repræsentanter 
arbejder sammen, mødes og diskuterer forslagene samt deles om 
oversættelserne til dansk. 

Overordnede ansvarsområder 

Som COL/COR repræsentant har man det overordnede ansvar for: 

• Bistå klubberne med at udarbejde lov- og resolutionsforslag
• Diskutere lovgivning og beslutninger på distriktskonferencer og

andre distriktsmøder
• Være alment vidende om rotarianernes holdninger i distriktet
• Omhyggeligt overveje al lovgivning og resolutioner, der

forelægges rådene, og kommunikere synspunkter til rådene
• Fungere som en objektiv lovgiver for Rotary International
• Deltage i rådsmødet om lovgivning og rådet om beslutninger
• Rapportere om rådsforhandlinger til distriktets klubber
• Hjælpe klubber med udformning og ajourføring af vedtægter

Baggrund og kendskab til Rotary 

For at bestride stillingen som COL/COR repræsentant er det en 
forudsætning at have fungeret som distriktsguvernør. 
Derud over forudsætter det både tid og vilje til at blive kvalificeret 
gennem uddannelse for at være i stand til at udføre repræsentantens 
opgaver og ansvar. 
Der kræves ikke kendskab til jura - det varetager Rotary 
International’s jurister. Den amerikanske lovgivning følges. 

Personlige kvalifikationer 

Som person er du kendetegnet ved: 

• Stor viden om Rotarys politikker og regler
• Evner at sætte sig ind i en større mængde tekst af lov- og

vedtægtsmæssig karakter
• Engelsk på højt niveau i både skrift og tale
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Empatisk og god til at lytte
• En dygtig koordinator, som arbejder struktureret, følger op og

tager ansvar
• Loyal overfor Rotary, og evne til at repræsentere Rotary

International

Whats in it for me? 

• Indflydelse i en af verdens store anerkendte frivillige
organisationer

• Stor indsigt i Rotarys arbejde internationalt
• Uddannelse indenfor feltet
• En unik opgave og store personlige oplevelser

Har du spørgsmål til hvervet som COL/COR repræsentant eller 
hvordan du griber ansøgningsprocessen an, er du hjertelig 
velkommen til at kontakte den nuv. COL/COR repræsentant Torben 
Folmer Bech og/eller guvernør i D1440 John Christensen. 

Ansøgning  
Som COL/COR repræsentant er det vigtigt at have opbakning i egen klub, derfor er det også din klub som indstiller dig. Klubbens præsident fremsender 
indstillingen, bilagt din motivation og CV, til Guvernør John Christensen.  Ansøgningsfristen er 3. februar 2023. Alle ansøgere behandles fortroligt. Den siddende 
Guvernør Gruppe tager stilling til ansøgningen og inviterer til samtale med nomineringskomiteen i februar måned i Rebild. Funktionsperioden begynder den 1. juli 
2023 og varer i en periode på tre år.  
Vilkår: Jobbet som COL- og COR repræsentant er frivilligt. Uddannelse, rejseudgifter og kørsel bliver betalt.  
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Er regler og love lige dig? 
Rotary hjulet drejer snart endnu engang i en af verdens største frivillige organisationer og tiden er inde til at finde den nye 
COL- og COR repræsentant – og en suppleant – i Distrikt 1440 til Rotary-årene 2023-26. 

Representative to Council on Resolutions (COR). 
Beslutningsrådets repræsentant har til opgave at opfordre klubberne 
til at komme med resolutionsforslag. Repræsentanten har herefter 
ansvaret for at forslagene bringes til afstemning i distriktets klubber 
og at de endelige resultater efterfølgende kommunikeres ud. 

Representative to Council on Legislations (COL).
Lovgivningsrådets repræsentant deltager i Rotary Institute som 
afholdes næste gang i 2024. 
Repræsentanten har til opgave at opfordre klubberne til at komme 
med vedtægts- og lovforslag. Repræsentanten har herefter ansvaret 
for at forslagene bringes til afstemning i distriktets klubber og at de 
endelige resultater efterfølgende kommunikeres ud. 
Repræsentanten deltager i Council on Legislation, som næste gang 
finder sted i april 2025 i Chicago, og har en varighed på en lille uge. 
I efteråret 2025 udkommer Manual of Procedure 2025. Herefter 
opdateres ”De gule Sider”. De 5 danske distrikters repræsentanter 
arbejder sammen, mødes og diskuterer forslagene samt deles om 
oversættelserne til dansk. 

Overordnede ansvarsområder 

Som COL/COR repræsentant har man det overordnede ansvar for: 

• Bistå klubberne med at udarbejde lov- og resolutionsforslag
• Diskutere lovgivning og beslutninger på distriktskonferencer og

andre distriktsmøder
• Være alment vidende om rotarianernes holdninger i distriktet
• Omhyggeligt overveje al lovgivning og resolutioner, der

forelægges rådene, og kommunikere synspunkter til rådene
• Fungere som en objektiv lovgiver for Rotary International
• Deltage i rådsmødet om lovgivning og rådet om beslutninger
• Rapportere om rådsforhandlinger til distriktets klubber
• Hjælpe klubber med udformning og ajourføring af vedtægter

Baggrund og kendskab til Rotary 

For at bestride stillingen som COL/COR repræsentant er det en 
forudsætning at have fungeret som distriktsguvernør. 
Derud over forudsætter det både tid og vilje til at blive kvalificeret 
gennem uddannelse for at være i stand til at udføre repræsentantens 
opgaver og ansvar. 
Der kræves ikke kendskab til jura - det varetager Rotary 
International’s jurister. Den amerikanske lovgivning følges. 

Personlige kvalifikationer 

Som person er du kendetegnet ved: 

• Stor viden om Rotarys politikker og regler
• Evner at sætte sig ind i en større mængde tekst af lov- og

vedtægtsmæssig karakter
• Engelsk på højt niveau i både skrift og tale
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Empatisk og god til at lytte
• En dygtig koordinator, som arbejder struktureret, følger op og

tager ansvar
• Loyal overfor Rotary, og evne til at repræsentere Rotary

International

Whats in it for me? 

• Indflydelse i en af verdens store anerkendte frivillige
organisationer

• Stor indsigt i Rotarys arbejde internationalt
• Uddannelse indenfor feltet
• En unik opgave og store personlige oplevelser

Har du spørgsmål til hvervet som COL/COR repræsentant eller 
hvordan du griber ansøgningsprocessen an, er du hjertelig 
velkommen til at kontakte den nuv. COL/COR repræsentant Torben 
Folmer Bech og/eller guvernør i D1440 John Christensen. 

Ansøgning  
Som COL/COR repræsentant er det vigtigt at have opbakning i egen klub, derfor er det også din klub som indstiller dig. Klubbens præsident fremsender 
indstillingen, bilagt din motivation og CV, til Guvernør John Christensen.  Ansøgningsfristen er 3. februar 2023. Alle ansøgere behandles fortroligt. Den siddende 
Guvernør Gruppe tager stilling til ansøgningen og inviterer til samtale med nomineringskomiteen i februar måned i Rebild. Funktionsperioden begynder den 1. juli 
2023 og varer i en periode på tre år.  
Vilkår: Jobbet som COL- og COR repræsentant er frivilligt. Uddannelse, rejseudgifter og kørsel bliver betalt.  


