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Her går det godt!
Men alligevel: Pas på!
Jeg har i skrivende stund gennemført
33 klubbesøg, og mangler derfor nu
KUN 27 besøg. Det har for mig været
en rigtig spændende runde i distriktet
til nu, og ikke mindst fordi det er med
klubberne ligesom med så meget andet;
i bund og grund meget ens – og dog al
ligevel helt individuelle.
Jeg kan ikke takke de besøgte klub
ber nok for den gode modtagelse af
AG’erne og undertegnede. Det har
været en positiv oplevelse, og vi har
da også modtaget megen positiv kritik
blandt medlemmerne for vores tilgang
til besøgene.
I denne forbindelse skal jeg allige
vel opfordre de klubber, som vi endnu
ikke har besøgt, til at ”sælge” vores
besøg til klubbens medlemmer, idet
guvernørbesøgene afvikles efter et
nyt koncept.
Først gennemgår undertegnede
ganske kort de budskaber, som ver
denspræsidenten har til klubberne.
Derefter kommer AG’eren med et
kort referat fra formødet, og som af
slutning har klubben selv valgt, hvil
ket emne, som skal behandles. Dette
kan være supplerende oplysninger om
fx projekter, Foundation eller andet
Rotaryrelevant, og som på mødet
ikke altid nødvendigvis varetages af
undertegnede, men måske i stedet af

en anden fra distriktet. I mange klub
ber har det dog været en stor succes
at spille ”kahoot”. Her skal medlem
merne konkurrere om Rotaryviden
på mobiltelefonen, hvilket altid sker
under megen debat og moro blandt
deltagerne, og samtidig suppleres de
res viden om vores organisation.
På formøderne er medlemssituati
onen tit det tema, som klubledelserne
ønsker behandlet. Her har mange klub
ber indtil for få år siden kørt næsten
som i smør, og måske også blevet lidt
”selvfede”. Tilgangen af nye og yngre
kræfter har derfor ikke været et issue,
for det gik jo bare fint, og alt i klubben
fungerede. Men livet rammer ganske
langsomt disse klubber. Nogen af de
nyere melder sig ud pga. manglende tid,
eller de flytter fra området, og desværre
ved man yderligere, at mange af de nye
medlemmer ikke fastholder interessen
for Rotary. Ældre medlemmer går på
pension, og samtidig mister de måske
lysten til at fortsætte, mens andre ram
mes af sygdom etc. og går dermed tabt
for klubben.
Inden for kort tid kan klubben derfor
miste for mange medlemmer, ligesom
gennemsnitsalderen for de tilbagevæ
rende derfor er steget med måske 56
år. Så kan det blive svært for nye unge
potentielle medlemmer at føle sig til

trukket og hjemme i klubben. Det bli
ver så op ad bakke for en sådan klub at
øge medlemstallet. Dette til trods, er det
alligevel lykkedes for nogle klubber at
få genoprettet situationen; men det kræ
ver en ihærdig og målrettet indsats fra
ledelsen. Men flot gjort af de klubber,
hvor de har fået vendt udviklingen.
Det ville dog være bedst, om tilgan
gen til en ellers velfungerende klub sker
i et jævnt tempo, sådan at medlemstallet
og gennemsnitsalderen fastholdes på et
passende niveau. Jeg kan heldigvis kon
statere, at enkelte klubber er meget op
mærksomme på denne problemstilling,
således at der løbende optages nye med
lemmer, og at der samtidig er en særlig
opmærksomhed på de nytilkomne, ikke
alene ved de første møder efter optagel
sen, men også over tid. Herved fasthol
des medlemstallet, hvis det ikke faktisk
er steget.
Distriktets Facebookkampagne kan
derfor være en hjælp for klubberne til
at få yngre kvinder og mænd til at vise
interesse for vores organisation, og det
er faktisk en kendsgerning, at FB har
betydet, at nogle retter henvendelse til
distriktets Rotaryklubber vedr. et evt.
medlemskab.
Birger, DG
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Strandbakkehuset i Rønde
Fællesprojektet for klubberne i de vestdanske distrikter 1440, 1450 og 1461
Indsamlingen til ”Udeområdet” ved
Strandbakkehuset, Børne og ungeho
spice er nu i fuld gang, og det ser lo
vende ud.
Rotaryklubberne på Djursland har
taget initiativet til indsamlingen og står
i spidsen for fremskaffelse af midler til
udeområdet, hvor målet er 3 millioner
kr. i løbet af de næste 6 måneder.

Strandbakkehuset bliver det første
nybyggede børnehospice i Danmark
og det eneste børnehospice i Vestdanmark, hvor der bliver plads til 4
børn og deres familie.
Navnet bliver ”Strandbakkehuset,
Børne- og ungehospice”, og det
placeres i naturskønne omgivelser
ved siden af det nuværende Hospice
Djursland i Rønde.
Strandbakkehuset vil bestå af fire separate lejligheder med plads til hver
sin familie samt flere fællesarealer.
Bygningen er tegnet af Aart Architects, og byggeriets hovedentreprenør er CJ Group.
Den 5. november blev byggeriet
officielt sat i gang med det første
spadestik foretaget af 6 børn med en
6-personers spade! Byggeriet forventes at stå færdigt i november 2020.
Den specielt til lejligheden fremstillede spade satte byggeriet i gang.
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Udeområdet
Vest for Strandbakkehuset er en dejlig
skov med en lille sø, hvor både det syge
barn og de raske søskende har mulig
hed for at komme ud og lege, være i
naturen og mærke vinden i håret og
for et kort øjeblik lade tankerne handle
om andet end sygdommen og i stedet
for om, hvor højt man kan gynge, eller
hvor lang tid der mon går, inden sno
brødet er færdigt.
Fx forsynes udeområdet med en
oplevelsessti med skattekort, skovle
geplads med forhindringsbane og san
sehave med vandanlæg. Her kan de
opholde sig, lege, ”tage på skovtur”
og hygge sig med familie og venner.
Desuden kan de med alle sanser i brug
følge årets gang i skoven.
Udeområdet skal ikke bare være en
støtte til det syge barn, men også til sø
skende, som let kommer til at stå lidt i
baggrunden med de voldsomme følel
ser, der er forbundet med at miste eller
at have en syg bror eller søster.
Derfor bliver det ikke kun en større
udendørs legeplads; men det bliver
også et inspirerende uderum til liv,
glæde og aktivitet, der i den grad kan
bidrage til at højne livskvaliteten hos
de børn og unge, som lever med en
livstruende sygdom, og som alligevel
skal få en hverdag til at fungere.
I det hele taget vil man med Strand
bakkehuset og dets udeområde arbejde
for at give børn med livstruende syg
domme og deres familier den højst mu
lige livskvalitet i situationen og sætte
fokus på hele familien.
Rotaryklubberne
Ikke alle klubber er helt klar over pro
jektets omfang, derfor sendes der om
kort tid en reminder til klubledelsen
i håb om, at alle klubber vil deltage i
projektet.
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Har du lyst til at være med til at udvikle Distrikt 1440?

Vi søger en ny distriktstræner (DT)
Du vil indgå i et team af 2 distriktstrænere (Jens Søndergaard og Nadia
Nordberg) der i samarbejde med både guvernørgruppen (GG) og de assisterende guvernører (AG’er) har ansvaret for den overordnede planlægning og
tilrettelæggelse af uddannelse og træning i distrikt 1440.
Desuden er du med i distriktstrænerudvalget i Rotary Danmark (RD), der
sammen med de øvrige 4 distriktstrænerudvalg er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførsel af RD’s årlige teamudviklingsseminar for alle landets
guvernører og assisterende guvernører.
Du bliver medlem af distriktsrådet og forventes at deltage i møder og seminarer efter behov – fx distriktskonferencen, forårs- og efterårsseminarer,
distriktets strategidøgn samt planlægnings-møder med guvernørgruppen.
FUNKTIONSBESKRIVELSE:
• Ansvaret for den overordnede planlægning af uddannelse i distriktet i samarbejde med GG og AG grupperne.
• Laver program til inspiration og uddannelse af distriktets rotarianere og
klubber.
• Styrer tilrettelæggelsen af uddannelsesaftener i AG områderne i samarbejde med den enkelte AG.
• Sørger selv for eller er ansvarlig for udsendelse af facilitatorer til klubberne
efter anmodning og ønsker fra dem.
KVALIFIKATIONER:
• Uddannelses- og ledelsesmæssig erfaring.
• Kendskab til Rotary generelt på minimum RLI Graduate niveau.
• Gode kommunikationsevner og er i stand til at sætte dig ind i distrikts- og
klubbehov.
• Fleksibel, god lytter og god til at samarbejde.
• God til at organisere, strukturere, planlægge og gennemføre undervisningstilbud.
Der forventes en minimum 3-årig ansættelsesperiode, hvor du det første år
som føl deltager i distriktstrænernes arbejde.
Yderlige oplysninger:
DT Jens Søndergaard – mobil 61695702, mail dg1440-1415@rotary.dk
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Spændende distriktsopgaver Bahamas
I foråret 2019 var Rotarys lovgivende
forsamling Counsil on Legislation til
delegeretmøde i USA. Distrikt 1440s
nuværende repræsentant er Torben Fol
mer Bech, Rosenholm RK. Torbens
valgperiode udløber 2019.
Distriktet skal derfor have udpeget
en ny COLrepræsentant samt en sup
pleant for denne for perioden 202023.
Genvalg kan finde sted.
Distriktet skal endvidere have valgt
den kommende guvernør 202223.
Begge opgaver er rigtig spændende, og
jeg skal hermed opfordre klubberne til
at overveje, om der i deres medlems
kreds er kandidater.

Yderligere oplysninger kan fås hos
undertegnede, og klubbens indstillin
ger til hvervene skal være mig i hænde
senest torsdag den 21. november 2019.
Endelig udpegelse af COLrepræ
sentant og kommende guvernør sker
ved nomineringsmøde den 5. december
2019.
Med venlig hilsen
Birger Borch Larsen, DG-1440
Mobil 21 67 80 54
mail: dg1440-1920@rotary.dk

indsamlingen
Kære alle
Bahamas indsamlingen er slut. Vi
nåede lige godt 433.000 kr., hvilket
må siges at være ganske pænt i det
”indsamlingsramte” Danmark, og
ikke mindst oveni ”Knæk Cancer”.
Jeg har modtaget de to neden
nævnte mails fra henholdsvis Barry
Rassin RIP 18/19, og Felix Stubbs,
Distriktsguvernør 7020 15/16.
Jens Martin Hansen
“Jens,
I cannot thank you and your team
and Denmark enough for such
amazing support of our country.
It goes way beyond the financial
donation but to the support of your
country of Rotarians and to the
absolute pride of our local Rotarians to know that you have worked
so hard to help us in our efforts.
We know this will take a long time
but that doesn’t scare Rotarians.
We are up to the task and will help
them get their communities back.
Your support will go a long way to
accomplish that.
Thank you. Thank you.
Thank you.
Barry”

1 MIO KR. TIL
POLIOBEKÆMPELSE
Som omtalt i sidste månedsbrev
kunne Rotary i Danmark på polio
dagen 24. oktober donere 1 mio.
kr. til kampen mod polio, hvilket
skabte behørig opmærksomhed i
medierne.
Donationen blev besluttet blandt de
fem danske Rotarydistrikter under
Institute i Gdansk i september, og
beløbet fremkom ved, at hvert di

strikt donerede 5.200 US $ fra deres
Foundation konti af de midler, som
mod forventning i tidligere år ikke
er blevet aktiveret som en følge af,
at projekterne ikke blev til noget.
Beløbet blev efterfølgende gearet
af både Foundation og af Bill Ga
tes, så donationen blev på 1 mio. kr.
– uden at der blev hævet en øre på
distrikternes driftskonto…

“Dear Jens,
Thank you so much for your support of our hurricane relief efforts.
Rotarians especially, but The Bahamas generally, are grateful to
you and your colleagues for this
very kind and generous initiative.
Yours in Rotary
Felix N. Stubbs
District 7020 Governor 2015/16”
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Klub med egen bus
Pandrup RK’s præsident Svend Mousten Hansen har
indkøbt en bus, som bl.a. stilles til rådighed for klubben. Bussen anvendes også til, at borgmester
Mogens Chr. Gade præsenterer kommunen for
tilflyttere til Jammerbugt Kommune. Senest har
klubben fået borgmesteren til at lave en rundtur for
medlemmer med påhæng.

Rotary Danmarks struktur
Rotary Danmarks nye vedtægter, der
bl.a. indebærer en reducering af an
tallet af bestyrelsesmedlemmer, har
været til afstemning blandt klubberne
i de 5 distrikter. For 1440s vedkom
mende blev vedtægterne første gang
vedtaget ved Forårsseminaret i marts
2019. Imidlertid blev der fra manges
side udtrykt kritik vedrørende nogle
af ændringernes juridiske formule
ringer, og de måtte derfor gennemgå
en revision, hvorefter afstemningerne
måtte gå om.
I vores distrikt fik de nu ændrede
vedtægter således 100 % tilslutning
blandt klubberne ved Distriktskonfe
rencen i oktober. De andre distrikter
skulle på samme tid, på deres kon
ferencer, også have ændringerne til
afstemning, hvilket for distrikterne
1450, 1461 og 1480s vedkommende
gik næsten glat igennem. Desværre

var fremmødet for lavt i forbindelse
med afstemningen i distrikt 1470,
hvorfor deres Årsmøde ikke var be
slutningsdygtigt vedrørende ved
tægtsændringerne.
Dette distrikt skal derfor afholde
et ekstraordinært Årsmøde senere,
før vedtægtsændringerne kan træde
i kraft, hvilket tidligst kan blive for
Rotaryåret 202021, og ikke som
planlagt indeværende Rotaryår.
Det var bl.a. hensigten med æn
dringerne, at de skulle give en bespa
relse på omkostningerne for driften af
multidistriktet Rotary Danmark, hvil
ket nu er udsat 1 år. Ved omlægning
af møderne til webmøder i stedet
for fysiske møder allerede nu, håber
man, at vi alligevel kan få balance i
regnskabet.
BBL
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God
tilslutning til
projekt-kurser

Facebook kontakt
med Moskva
For godt et års tid siden blev vi i Frede
rikshavn RK enige med MoscowEast
RC om at oprette en fælles hjemmeside
med navnet MoscowEastFrederiks
havn Rotary Clubs.
Baggrunden var, at undertegnede
som præsident elect søgte et relevant
projekt til min præsidentperiode, og jeg
havde en kontakt til klubben, skabt via
Convention i København i 2006.
Idé: Det bekymrede mig, at den
vestlige verdens retorik efterhånden
begynder at ligne retorikken under den
kolde krig, hvor enhver handling fra
Ruslands side bliver mistænkeliggjort.
Måske ikke altid uden grund. Men jeg
synes ikke, der er belæg for at omtale
russerne som fjender  som både politi
kere og presse har for vane. Jeg er ikke
pacifist eller naiv. Men jeg kan somme
tider ikke lide argumentationen, der
kan give anledning til gensidig mistil
lid og optrapning af fjendskab.
Derfor er det et ideal via hjemmesi
den at lære hinanden at kende uden om
presse og politikere:
1. Få et kendskab til hinandens hver
dag.
2. Få kendskab til hinandens Rota
ryliv.
3. Hvordan opfatter de os og vi dem.
4. Kort sagt: at vi bliver klogere på
hinanden og bekræfter, at vi vil hin
anden det godt, når det kommer til
stykket.

FBsiden er indtil videre lukket, men
ikke utilgængelig.
Siden har kørt i godt et år. Den er
kommet langsomt i gang, og det kniber
med at få medlemmerne til at melde sig
ind – men det var ventet, og der er ikke
blevet presset på.
Men der er kommet mange interes
sante indlæg fra begge sider.
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub

Distriktets grant management kursus
for klubber, som påtænker projekter
med støtte fra The Rotary Founda
tion, er nu afviklet. Kurset blev af
viklet to steder, nemlig i Randers og
i Aalborg, og der var deltagelse fra
25 af distriktets klubber.
For at kunne søge Foundationmid
ler skal klubben kvalificeres – det
foregår ved deltagelse i seminaret
– samt underskrive en ”Memoran
dum of Understanding”. Så er der
mulighed for at søge District Grants,
der har fokus på ”mellemstore” pro
jekter (50100.000 kr.) og Global
Grants (projektet skal være på mini
mum 30.000 US $).
Hjælpefonden
De fleste klubprojekter kan opnå
støtte fra Rotary Danmarks Hjæl
pefond, men der er dog undtagel
ser. Hjælpefonden matcher normalt
klubkronerne 1:1, og maksimum har
de sidste år været 60.000 kr. Det er
ingen hemmelighed, at det har været
svært at strække kassebeholdningen
til alle ansøgninger, og derfor bli
ver maksimum tilskud nu ændret til
40.000 kr. pr. projekt.
Ved ansøgning skal det elektroniske
ansøgningsskema, som findes på
Rotary.dk, anvendes. På hjemmesi
den kan man også se, hvilke typer
projekter der støttes – og hvilke, der
ikke kan opnå støtte…
Det er altid en god idé at kontakte
distriktets Foundation og Hjælpe
fondens formand (Jan Brinck), in
den en ansøgning påbegyndes.
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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 Arne Hedegaard,
Brønderslev RK
jensarnehedegaard@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund,
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring,
Hjørring Morgen, Hjørring
Vestre

7

Vi bliver set på Facebook
Distriktets Facebook kampagne lever
fortsat op til forventningerne om at
skabe synlighed og øge kendskabet
til vores organisation. Kampagnen er
nu nået ud til mere end 112.000 for
skellige personer, og 7.000 personer
har klikket på linket til Rotary.dk. De
får efterfølgende sendt såkaldte re
targetingannoncer for at genaktivere
dem.
OnlineSynlighed har indtil nu fået
historier fra 12 klubber, og til dato er

der vist 7 indslag. Der er planlagt an
noncer frem til 9. december, så der er
brug for mange flere indslag om Ro
tary.
Den gode historie fra din klub kan sen
des til
rotary@onlinesynlighed.dk

Område 3:
Johs. Bindslev
AalborgNørresundby 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, Nykøbing Mors, Pandrup, Sydthy,
Thisted, Aabybro
Område 5:
Bodil Serritslev Jørgensen,
Skive Fjord Morgen RK
info@av2.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:
Lena Uldall
Hadsten RK
lena@uldallconsult.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs,
Grenå Go’morgen, Hadsten,
Hammel, Hinnerup, Rosenholm, Rønde
Område 8:
Birger Borch Larsen
Randers Østre RK
Dg14401920@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Velkommen til
nye medlemmer!
Indmeldt siden sidste månedsbrev:
Hadsten
Hans Peder Hansen
Hirtshals
Jens Lund Madsen
Hjørring Morgen
Dorthe Hilda Lindgren Samuel
Sindal
Connie Vestergaard
Skagen
Mogens Andersen
Skivehus
Jesper Christensen
Torshavnar
Árni Ellefsen
Åbybro
Mikael Larsen
Aalborg Østre
Dan Odgaard Sørensen
Lise GamJensen
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Kalender
Klubbesøg:
18. nov. Kjellerup
19. nov. Sindal
20. nov. Hjørring
21. nov. Hjallerup Morgen
21. nov. Randers Østre
25. nov. Aalborg Søndre
27. nov. Aalborg Nørresundby
29. nov. Viborg Morgen
2. dec. Skive
3. dec. Nibe
9. dec. Farsø
Øvrige begivenheder:
16. nov. RLI modul 3, Randers
29.30. nov. RLI Graduate Fyn
5. dec. Nomineringsmøde
8. dec. Deadline månedsbrev dec.

