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Distriktsguvernør 2018-19
Jens Martin Hansen

Guvernørbesøg – en god oplevelse!
Rotaryåret er i fuld gang, og nu er 75%
af klubbesøgene afviklet. Alle guvernører siger enstemmigt, at klubbesøgene
er noget af det bedste ved at være guvernør, og det er jeg fuldstændig enig
i. Dette til trods for, at mange klubber
anser guvernørbesøget som kedeligt
og noget, der skal overstås. Ydermere
hævder man, at der kommer meget få
medlemmer til guvernørbesøget. Det
har jeg kun oplevet i ganske få klubber.
Det lægger et stort pres på guvernøren.
Jeg har jo også oplevet mange guvernørbesøg i min egen klub, og – indrømmet – de har ikke alle været lige
sjove. Vi skal bare tænke på, at det er
en fælles opgave at få noget godt ud af
et guvernørbesøg. Klubben bør forberede besøget, blandt andet ved at gøre
sig klart, hvad man som klub vil have
ud af, at guvernøren kommer på besøg,
hvad kan man bruge guvernøren – og
distriktet – til. På den anden side må
guvernøren møde velforberedt ved at
gøre sig bekendt med klubbens DNA.
Hvor mange medlemmer, hvor mange
kvinder, hvordan fordeler de sig på alder. Har klubben en plan med mission,
vision og værdier. Har man en strategiplan, ugebrev o.s.v.
Min strategi på klubbesøgene er at lære
klubben bedre at kende, få en dialog i
gang på klubmødet og på den måde skabe
en aften (morgen, middag), som bliver til
glæde for alle fremmødte. Jeg medbringer
ikke en fast plan, og jeg har heller ikke et
PowerPoint show, som jeg kan stå og læse
op af. Ved at bruge det gode gamle danske
sprog forsøger jeg at få en dialog i gang ud
fra de ønsker og problemstillinger, der er i

den enkelte klub. Om det lykkes, skal jeg foregå på PETS til foråret, og hvis det
ikke gøre mig til dommer over.
bliver godkendt der, træder det i kraft
fra Rotaryåret 2019-20.
God tilslUtninG til
De vigtigste ændringer er:
efterårsseminarerne
Rotary Danmarks Råd bliver fremover
Efterårsseminarerne er nu overstået reduceret fra 21 til 11 medlemmer, som er
med god tilslutning. PrePets giver de 5 siddende guvernører, de 5 siddende
lidt sig selv, fordi det er for præsident guvernør elect’er samt en formand valgt
elect’erne, og der mødte ganske mange blandt de afgående guvernører (IPDG).
frem både i Randers og i Aalborg. Det
Rotary Danmarks forretningsudvalg
nye tiltag omkring brugen af Facebook nedlægges.
til at gøre klubben synlig var faktisk en
Udover dette lægges alle udvalg under
succes. Det vil vi formentlig gentage til RD ud til distrikterne (distriktstrænerforåret.
udvalget, PI/PR-udvalget, ICC-udvalget,
IT-udvalget m.v.).
strUktUrændrinGer
Der blev nedsat en arbejdsgruppe,
i rotarY danmark
der skal fremkomme med et forslag til,
På landsplan er der også sket en del. hvordan udvalgene fremover skal adminiRotary Danmarks Råd har lige afholdt streres. Denne model skal være klar i løbet
sit vintermøde. Det helt store emne her af vinteren/foråret.
var ændringen af Rotary Danmarks
Undertegnede blev på vintermødet
struktur. Ændringerne blev enstem- valgt som Rotary Danmarks formand i
migt vedtaget og skal nu til afstemning 2019/20.
blandt klubberne, hvor to tredjedele
Jens Martin Hansen
skal gå ind for dem. Det kommer til at
DG

Nu virker Rotarys hjemmeside igen
Lørdag den 17. november gik vores hjemmeside delvist ned. Den blev utrolig
langsom, og vi fik næsten alle timeout, hvis vi prøvede at komme rundt på
siderne. VI troede først, at vi var under hackerangreb, men det viste sig senere
ikke at være tilfældet.
I onsdags turde vi ikke vente længere på en løsning af problemet og besluttede
derfor at lægge en tidligere version over på en ny server og så starte op derfra,
men mens vi var i gang med dette fandt man fejlen.
Vi beklager selvfølgelig de gener det har haft for jer ude i klubberne, men når
det er sagt, så har I heldigvis alle været meget forstående. TAK for det.
Asbjørn Isaksen
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55 deltagere i Foundation Grant seminar

Der er rigtig stor interesse i distriktets
klubber for at lave projekter, hvis man
skal dømme ud fra tilslutningen til efterårets Grant seminar, der blev afholdt
på Rebildhus den 13. november. Der
var 55 deltagere fra 28 klubber – omkring dobbelt så mange deltagere som
sidste år – og det gav overvejelser om,
hvorvidt seminaret næste år med fordel
kan afholdes to steder i distriktet.
Foundation formand Jan Brinck bød
velkommen til seminaret og understregede, at projekter er et godt aktiv i en
klub – det tilfører viden om Rotary og
styrker medlemsudviklingen. Seminarets hovedformål er at udbrede information om TRF, The Rotary Foundation,
samt at kvalificere klubberne til at gennemføre District Grant (DG) og Global
Grant (GG) projekter.
Torben Folmer Beck fortalte om
to nyheder. Fra 1. juli i år skal der for
GG projekter foreligge en ”Community
Assessment”, der skal dokumentere behovet for hjælp og give udtryk for, at
projektet er ønsket af lokalsamfundet.
Endvidere fortalte han, at der under di-

striktets dokumenter på hjemmesiden
er oprettet en mappe med samlet information om TRF. Sidst på året kommer
der også et afsnit om klubprojekter, som
kan være til inspiration for klubberne.
Hans Pinnerup Nielsen gennemgik
betingelserne for at kunne starte DG- og
GG projekter. Der skal underskrives en
samarbejdsaftale, Memorandum of Understanding (MOU) hvert år, indtil projektet er færdigt. Den forpligter klubben
til at overholde TRF og RI’s politikker
og skal bl.a. hindre misbrug og dårlig
forvaltning af Foundation-tilskud.

verden” gennem Rotary Grants, Rotary
Peace Centers og gennem bekæmpelse
af polio, hvor der i år er konstateret 19
nye tilfælde i Afghanistan og 8 i Pakistan.
50 % af indbetalingerne går til Rotarys verdensfond, og de andre 50 %
får distriktet tilbage efter 3 år, hvorefter de kan støtte DG- og GG-projekter.
DG er normalt mindre projekter (op til
100.000 kr.), mens GG er større projekter, hvor verdensfonden giver yderligere tilskud. Jan viste eksempler på,
hvordan pengene kan geares.

Hjælpefonden er tom
for i år
Jan Brinck gennemgik reglerne for
støtte fra Hjælpefonden. Fra 1. juli i
år skal ansøgningen udarbejdes elektronisk på www.rotary.dk. Desværre er
alle midler for 2018-19 allerede uddelt
på nuværende tidspunkt.
Ud over indbetalingen til Hjælpefonden betaler alle medlemmer i vores
distrikt 240 kr. til TRF gennem kontingentet. Formålet er ”at gøre godt i

Praktiske
projekt-eksempler
Han Herred RK er langt med et GG
vandprojekt i Burundi, og Erik Tornøe,
der er i klubbens projektudvalg, viste
en video fra indvielsen af projektet
samt fra leveringen af en ambulance,
som klubben har doneret. Han fortalte,
at der er udfordringer med at udfylde
GG-ansøgningen – selv de mest banale
spørgsmål kræver svar.
Torben Folmer Bech fortalte om et
transportcykel-projekt, som Rosenholm
sammen med 11 sponsorklubber har
iværksat. Projektet har til formål at fordoble årsindkomsten for 200 familier i
Tanzania.
Dermed blev der givet et par eksempler på projekter. Det bliver spændende
at følge den kommende projekt-indsats
fra de 28 klubber, som deltog i aftenens
seminar.
Torben
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Stort vandprojekt afsluttet
Han Herred Rotary Klub har gennem
det seneste år arbejdet på at levere
vand til en række landsbyer i Burundi.
Projektet er netop blevet indviet under
overværelse af tre af klubbens medlemmer, Erik Tornøe, Per Beck og Peter
Eigenbroth. Projektet er udført i samarbejde med Baptistkirken i Danmark, der
har haft et mangeårigt virke i Burundi
og Rwanda.
Området, som er blevet forsynet
med vand, ligger ret tæt på grænsen til
Rwanda, og omfatter syv bebyggelser
med i alt ca. 8.000 indbyggere. De har
hidtil skullet hente vand i åbne vandløb
eller ved kilder, ofte mere end en kilometer væk.
Vandforsyningen hentes for størstedelens vedkommende i kilder, der
udspringer på skråningerne af højene
10-12 kilometer væk, og herfra rørføres
det ned til bebyggelserne. Undervejs er
der opført trykudligningstanke og i alt
20 tappesteder, så vandet nu kan hentes få hundrede meter fra indbyggernes
bopæl. Vandforbruget er beregnet til ca.
20 liter pr. person pr. døgn, hvor vi til
sammenligning i den vestlige verden
bruger ca. 120 liter.
Projektet har et budget på knap
700.000 kroner, der er skaffet hos Rotaryklubbens venskabsklubber i Norge,
Sverige og på Sjælland, samt med støtte
fra såvel Rotary Danmarks Hjælpefond som The Rotary Foundation. Han
Herred Rotary Klub har selv skudt ca.
40.000 kr. ind, og dens medlemmer har

Festlig modtagelse af ambulancen.

Et trommeorkester underholdt ved indvielsen af vandprojektet.

brugt mere end 2.000 timer på arbejdet.
Mere end 1.000 lokale indbyggere
var samlet, da der skulle åbnes for rindende og rent vand. Med var også et
filmhold fra det nationale TV-selskab.
Der var underholdning af et trommeorkester og af sangkor, der med sang og
dans gav udtryk for glæde over, at Rotary og Baptistkirken havde skaffet rent
vand til området. Ligeledes blev der i
mange taler givet udtryk for glæde og
taknemmelighed over, at der nu er rent
vand til rådighed, og at der dermed bliver gjort en indsats for at forbedre sundhed og levevilkår i området.
Han Herred Rotary Klub har sideløbende arbejdet med at levere en mulig-

hed for sygetransport til det lille samfund, som bl.a. huser en sundhedsklinik,
hvor der gennemføres en del fødsler.
Problematiske tilfælde er ofte endt fatalt, fordi der ikke har været transportmulighed til nærmeste sygehus, der
ligger en times kørsel væk. Ambulancen er indrettet i en brugt Toyota Hiace
4D, som er udstyret med Falck-båre
og DSB klapsæder. Bilen blev sendt i
en container til Burundi og var længe
tilbageholdt af myndighederne, men
netop på dagen for vand-indvielsen lykkedes det at få den frigivet og kørt op til
sundhedsklinikken. Det gjorde bestemt
ikke feststemningen mindre…

Så er der rent vand i hanerne. Fra venstre Per Beck og Erik Tornøe, næstsidst Peter Eigenbroth.
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RLI 11 afsluttet

25 rotarianere har gennemført Rotary Leadership
Institute hold 11 på Erhvervsskolerne i Aars 22. september, 27. oktober og 17. november 2018:
Carsten Thomasen - Frederikshavn
Steen Elgaard – Hadsten
Kristian Borup – Aalborg Stigsborg
Vagn Skaarup – Hadsten
Lise Klitgaard – Aalborg Vestre
John Nejsig Christensen – Hirtshals
Søren Friis – Hirtshals
Kristian Sørensen – Viborg-Asmild
Birger Borch Larsen – Randers Østre
Kenneth Madsen – Sæby
Jens Arne Hedegaard – Brønderslev
Michael Kjærgaard – Randers Vestre
Christian Sondrup – Nibe
Søren Rasmussen – Skive Fjord Morgen
Klavs Poulsen – Han Herred

Niels Ankerstjerne Nørhave – Han Herred
Jørgen Erik Holst – Skive
Lykke Teresa Laursen – Hinnerup
Helle Skaarup Larsen – Viborg-Asmild
Karsten Fryland Nielsen – Rønde
Peer Greth Nielsen – Aars
Erik Hvejsel Larsen – Randers Søndre
Kim Thrysøe – Aalborg City
Torben Jensen – Hadsund
Casper Ilsø Vinther – Farsø
Vi ønsker stort TILLYKKE og glæder os til at se mere til Jer
i udviklingen af Rotary.
Flemming Larsen, RLI Chair Distrikt 1440

Afslutning af Rotary Leadership Institute Graduate nr. 4
Det landsdækkende RLI-G-4 blev gennemført på
Fjelsted Skov Kro på Fyn 9-10. november 2018
med i alt 25 kursister, heraf 5 fra Distrikt 1440:
Vagn Skaarup – Hadsten
Hans Hervert Pedersen – Aalborg Nørresundby
Peter Kaae Muhlig – Sindal
Annette Hjerrild Kjellerup - Thisted
Michael Christiansen – Sindal
Vi ønsker stort TILLYKKE samt held og lykke
med det fortsatte Rotary arbejde.
Flemming Larsen, RLI Chair Distrikt 1440
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Her ﬁnder du din
assisterende guvernør
område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn
Bangsbostrand, Frederikshavn
City Morgen, Sindal, Skagen,
Skagen Morgen, Sæby
område 2:
Jens Gram, Skagen
gram@globesat.dk
Brønderslev, Dronninglund,
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring,
Hjørring Morgen, Hjørring
Vestre
område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, Aalborg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre,
Aalborg Vestre, Aalborg Østre
område 4:
Torben Skovgaard Nielsen,
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing 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:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå,
Randers Business Breakfast,
Randers Søndre, Randers
Vestre, Randers Østre, Viborg,
Viborg-Asmild, Viborg Morgen
område 7:
Vagn Skaarup
Hadsten RK
vito@post12.tele.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs,
Grenå Go’morgen, Hadsten,
Hammel, Hinnerup, Rosenholm, Rønde
område 8:
Jens Martin Hansen
Aars RK
dg1440-1819@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar
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RYLA Bootcamp
– ﬁnd din indre leder på en weekend

Som omtalt i sidste månedsbrev afholdte
Grenaa Go’Morgen RK i weekenden den
5.-7. oktober RYLA Bootcamp for 23 unge
i alderen 23-30 år under temaet: ”Fremtidens ledere – find din indre leder på en weekend”.
Sidste del af referatet var desværre faldet
ud, og bringes derfor her:
Søndag startede med Mindfulness og
yoga med Iben Lindell, der driver Krop,
Sjæl og Sind i Grenaa.
Mindfulness er bevidst nærvær, og Iben
gav os indsigt i, hvad meditation og yoga
kan give os i en stresset hverdag fyldt med
masser af beslutninger. Det at lukke alt andet ude i bare 5 minutter og kun fokusere på
det, der er vigtigt. Det, man fokuserer på er
det, der får opmærksomhed. Det at kunne
mærke sig selv, sin krop og sit åndedrag.
Tage en dyb vejrtrækning og få ro på. Efter
en ca. en halv times teori var det tid til yoga

Velkommen til
nye medlemmer!
Grenaa-djurs
Malene Lange
Hadsund
Steffen Bjørn Petersen
Jakob Konnerup
Lars Hoberg
randers Business Breakfast
Tanja Skjødt-Jakobsen
rønde
Niels Ove Rasmussen
torshavnar
Kate Sanderson
Viborg morgen
Thomas Kehlet
aalborg stigsborg
Mette Wedfald
aalborg søndre
Carsten Greiffenberg
aalborg Vestre
Thomas Eybye Øster
aalborg Østre
Phuong Lan Thi Ninh

Alle indlæg sendes til: DG Jens Martin Hansen, mail: dg1440-1819@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

i praksis. Iben havde lavet et program, hvor
alle kunne være med, så der blev strukket
ud og taget dybe vejrtrækninger.
Et godt indlæg med tid til fordybelse.
De sidste guldkorn på bootcampen kom
fra Ole Bak. Ole har haft en lang karriere i
finanssektoren og er nu professionelt bestyrelsesmedlem.
For Ole har ledelse altid handlet om
mennesker. Om at få mennesker til at fungere sammen og skabe resultater. Vi kom
omkring målstyret ledelse og værdibaseret
ledelse. Omkring forskellige personers ledelsesstil – det bedste og det værste. Om det
at være glad for magt, om at kunne kommunikere. Om at bruge hjerne og hjerte.
Ole fortalte også om sine egne værdier – og
opfordrede deltagerne til at sætte egne værdier og ud fra disse værdier finde ud af, hvor
langt man hver især vil gå for at være i et
lederjob,
Hvis du skal være en god leder, skal du
træne – ligesom du skal med alt andet, du
vil være god til, og som leder har du et stort
ansvar for, at andre får succes.
Ole rundede af med at fortælle om Rotary’s Group Study Exchange, som han opfordrede deltagerne til at undersøge mere
om.
Et fantastisk oplæg baseret på masser af
personlige erfaringer.
Derefter rundede præsident Rasmus
Flarup af og uddelte diplomer til alle deltagere.

Kalender
klubbesøg
26. nov. Aalborg Søndre
28. nov. Nørresundby
3. dec. Skive
4. dec. Nibe
5. dec. Aalborg City
10. dec. Farsø
Øvrige begivenheder:
1. dec. Ansøgningsfrist DG

