
Nu er det tid til at tilmelde sig 
Rotary Leadership Institute (RLI) i foråret

Glædelig jul og godt nytår!
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Du bør deltage – hvis du 
•  har lyst til at udvide dit Rotary netværk 
• ønsker at gøre en forskel i din klub 
•  gerne vil forbedre dine kompetencer som leder 
•  ønsker mere viden om Rotary – eller 
•  ved, at du skal være klubpræsident om ikke så længe. 

Det næste kursus gennemfører vi på disse 3 lørdage i 3 
moduler: 23. marts, 27. april og 25. maj på Food College, 
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. Ikke mindst af hensyn til den 
netværksdannelse, der sker på kurset, anbefaler vi at gen-
nemføre alle 3 moduler på ét kursus. 

Det kan være en god idé at skynde sig, idet vi forventer en 
stor interesse for at komme med, ikke mindst med baggrund 
i udtalelser fra tidligere deltagere, som bl.a. sagde dette efter 
deres gennemførelse: 

•   jeg fi k større indsigt i, hvad Rotary er 
• jeg fi k udbygget mit netværk 
•  jeg fi k gode ledelsesværktøjer og lærte, hvad engage-

ment betyder. 
Alle moduler er obligatoriske og varer fra kl. 8-16. Sidste 
frist for ansøgning til kurset er 22. februar, men vi optager 
deltagere, så længe der er plads på kurset (max. 25). Di-
striktet har besluttet at deltagelse i RLI er gratis hele 2019. 

Du får på kursus øget viden om Rotary og nyttige le-
delsesværktøjer til brug i klubben - og du bliver en endnu 
mere entusiastisk og udviklingsorienteret rotarianer. – RLI er 
således en investering i fremtiden for din klub. 

Uddannelsen er dialogbaseret og interaktiv i højt tempo, 
og vi arbejder med disse emner: 

•  Lederskab i en frivillig organisation (Rotary), 
• Rotary Foundation, 
• Medlemsudvikling, 
• Analyse af en Rotary klub, 
• Rotarys muligheder, 
• Kommunikation og PR, samt 
• Deltagelse i internationale opgaver. 
Hvis du ønsker at deltage, skal du henvende dig til din 

præsident, som har ansøgningsskemaer til kurset. Du kan 
også læse mere om dette spændende tilbud ved at bruge dette 
link: 

https://rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute-0. 
Her kan du også fi nde ansøgningsskemaet og vores folder 

om kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leader-
ship Institute i Aalborg. 

Flemming Larsen – leder af RLI

Snart sænker julefreden sig over di-
striktet og vi kan se tilbage på første 
halvdel af Rotaryåret (er det allerede 
gået?) For mit vedkommende med rig-
tig mange klubbesøg, herunder besøg 
til vore to klubber på fantastiske Færø-
erne. Disse øer er så forskellige fra det 
øvrige Danmark med en natur, der er 
fantastisk smuk og en befolkning, som 
er gæstfrie ud over det sædvanlige. En 
særlig tak til Hjørdis og medlemmerne i 

Torshavn samt Simun og medlemmerne 
i Klaksvig. Også en stor tak til de klub-
ber her i Danmark, som jeg har besøgt. 
Både AG’erne og jeg har fået en fan-
tastisk modtagelse, og jeg synes, vi har 
haft nogle værdifulde møder. Nu glæder 
jeg mig til at besøge de sidste, hvilket 
sker i januar og februar. Inden da vil jeg 
ønsker jer alle en rigtig god jul og et 
godt nytår. Jeg ser frem til samarbejdet 
i det nye år. Jens Martin

BE THE 
INSPIRATION

Nyt i 1440

GRATIS
i 2019

Guvernør 2021-22
Distrikts-
guvernør for 
2021 - 22 er 
nu fundet. Det 
er Jes Berg 
Gertsen fra 
Aalborg Stigs-
borg RK. Jes 
er p.t. AG’er i 
område 3.
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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 Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro

Område 5:
Bodil Serritslev Jørgensen, 
Skive Fjord Morgen RK
info@av-2.dk
Farsø, Hadsund, Hobro, 
Løgstør, Skive, Skive Fjord 
Morgen, Skivehus, Aars

Område 6:
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, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Jens Martin Hansen
Aars RK
dg1440-1819@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør Til dig, der har gennemført
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Kalender

Klubbesøg 

  7. jan. Aalborg Vestre

  9. jan. Hadsund

14. jan. Aalborg Stigsborg

15. jan. Rebild

16. jan. Skivehus

21. jan. Aars

28. jan. Sydthy

Velkommen til
nye medlemmer!
Frederikshavn
Brian Andersson

Grenaa GoMorgen
Poul Erik Pedersen

Hobro 
Jørgen Christiansen

Klaksvikar
Janus Tjaldrafløtti

Rønde
Jonas Thillemann
Søren Stenberg

Torshavnar
Eyðfríð Lisberg Jacobsen
Rúnar Reistrup

Aalborg Rotaract
Frederik Jacobsen

RLI GRADUATE

Nu kan du tilmelde dig RLI Graduate 
den 9. marts på Bygholm Landbrugs-
skole i Horsens, ansøgningsfrist er 31. 
januar. Indbydelsen til kurset, der af-
holdes i samarbejde med Distrikt 1450, 
er udsendt i december. På kurset venter 
der dig en spændende oplevelse med 
den udfordrende overskrift ”Forvand-
ling af din Rotary klub” sammen med 
andre rotarianere, der som du har gen-
nemført RLI. Vi går endvidere i dybden 
med bl.a. disse emner: 

• Hvem er Rotary egentlig – og hvor-
for skulle nogen interessere sig for 
det?

• Udfordringer og udviklingsmulighe-
der i Rotary

• Organisationskultur og kommunika-
tion

• Forvandling af din Rotary klub, 
vision og strategi

• Hjem til klubben – og hvad så? 
Og så koster det kun 1.000 kr. ☺ 

Vi ses! 
Flemming Larsen - leder af RLI


