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Hermed ønsker jeg alle distriktets klub-
ber og medlemmer et rigtig godt nytår. 

Glugmåned er et gammelt navn for 
januar�og�er�afl�edt�af�”glug”,�som�er�et�
kighul.� Man� tolker� det� almindeligvis,�
som at man kigger ind i det nye år. En 
anden�betydning�af�ordet�”glug”�er�”et�
vidt� åbent� øje”,� kendt� fra� udtryk� som�
”at�slå�gluggerne�op”.�Den�anvisning�er�
nok ikke så dårlig her først i det nye år.
Hvis�vi�åbner�øjnene�og�ser�på�med-

lemstallet� i�Rotary� i�Danmark�gennem�
de�sidste�8�år,�kan�vi�se,�at�medlemstal-
let�er�faldet�fra�11931�til�10559,�altså�et�
tab�på�ca.�80�medlemmer�om�året.
Hvis� vi� ser� udelukkende� på� distrikt�

1440,� var� medlemstallet� pr� 1/7� 2013�
2496� og� den� 31/12� 2017� 2353,� når� vi�
ser�væk�fra�Rotaracter,�for�de�var� ikke�
med�i�statistikken�i�2013.�Det�svarer�til�
at vi mister 30 medlemmer om året i di-
strikt 1440.
Rotary�globalt�har�fået�fl�ere�medlem-

mer,� 30.000,� hovedsageligt� fra� Indien�
og Sydøstasien. Årsagen til nedgangen 

er nok forskellig fra klub til klub. Men 
vi bliver nødt til at gøre noget ved det. 
Alle�klubber�bør�se�på�sig�selv,�hvordan�
er� vores� image.� Hvordan� opfattes� vi� i�
lokalsamfundet? Hvordan fortæller vi 
fremtidige� mulige� medlemmer,� hvem�
og hvad vi er. Fortæller vi et nyt med-
lem,�hvad�medlemmet�selv�kan�få�ud�af�
at�være�medlem,�også�på�det�personlige�
plan?�
Hvad�er�klubbens�DNA,�er�det�kam-

meratskabet,�netværket�eller�det�huma-
nitære�arbejde,�man�sigter�på�i�klubben?�
Det�er�vigtigt,�at�det�nye�medlems�for-
ventninger� stemmer� overens� med� det,�
klubben arbejder med. Vi bør alle gøre 
en indsats i klubberne for at få afkla-
ret,�hvad�klubben�står�for,�så�vi�har�det�
rigtige grundlag for at kunne tiltrække 
nye� medlemmer.� Det� er� meget� vigtigt�
at�kunne�holde�på�nye�medlemmer,� så�
de� ikke� forlader� klubberne� igen,� fordi�
de� ikke�har� fået�opfyldt�deres� forvent-
ninger. Hvad kan distrikterne og Rotary 
Danmark�gøre�for�at� fremme�optaget� i�

Rotary? For at klarlægge dette samles 
de 5 guvernører i næste måned i Fjeld-
sted� i�et� forsøg�på�at�komme�med�for-
slag.
I� øjeblikket� er� guvernør� elect� Jens�

Martin� på� guvernørskole� i� San�Diego,�
hvor�næste�års�verdenspræsident�Barry�
Rassin�fra�Bahamas�netop�har�offentlig-
gjort sit tema: Be the Inspiration.�Jens�
Martin vil i næste månedsbrev fortælle 
om�opholdet�i�San�Diego�og�om�Barry�
Rassin.
Der� har� desværre� ikke� vist� sig� an-

søgninger� til� guvernørposten,� så� an-
søgningsfristen er udsat til den 30. 
januar. Jeg�vil�endnu�engang�opfordre�
alle� og� især�præsidenter� og� sekretærer�
til�at�se�sig�rundt�i�klubberne�og�opfor-
dre egnede rotarianere om at melde sig 
på�banen.�De�eneste�krav�er�at�den�no-
minerede�har�været�præsident�og�været�
medlem�i�7�år�på� tiltrædelsestidspunk-
tet.

Egon Jensen

President elect Barry Rassin afslører det kommende års Rotary-tema: Be the Inspiration.
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Det� er� det� indtryk�man� får,� når�man� i�
Rotary� Danmarks� Hjælpefond� ser� til-
bage�på�de�seneste�6�måneders�behand-
ling�af�i�alt�129�ansøgninger�fra�klubber�
overalt i landet! En mangfoldighed og 
virkelyst�blandt�rotarianere�til�at�hjælpe�
nære�som�fjerne�grupper�af�mennesker�
i�nød,�børn�som�lever�under�svære�for-
hold - eller mennesker som er ramt af 
sygdom�og�handicap.
Med�hele�129�projekter�-�heraf�flere�

District�Grant-�eller�Global�Grant�pro-
jekter�-�oplever�vi,�at�mange�klubber�(i�
alt� 102)� ønsker� at� arbejde�med� huma-
nitære�projekter�-�også�på�internationalt�
niveau.�33�af�de�projekter�der�gennem-
føres,� vedrører�hjælp� til� børn�og�men-
nesker i udlandet. F.eks. etablering af 
sanitære� forhold� på� Sri� Lanka� og�Gu-
atemala.�Sundhedsfaciliteter�i�både�Ne-
pal�og�Sydafrika�samt�skolefaciliteter�i�
Johannesburg�og�Ghana.�Men�også�det�
nære lokale samfund bekymrer mange 
klubber sig om.

Ansøgninger om bidrag til både 
jule-� og� mødrehjælp� samt� ældre-� og�

børnepleje�har�været�i�fokus�hos�mange�
klubber.� Det� samme� gælder� hjælp� til�
flygtningebørn,�ensomme�og�sygdoms-
ramte. Klubberne og medlemmerne øn-
sker�at�hjælpe�nær�som�fjernt!�RDH�har�
bevilget�stor�set�hele�den�pulje,�der�har�
været�til�rådighed�i�2017-18,�godt�2�mio.�
kr.,� som�er�blevet�doblet�af�klubberne.�
De�bevilgede�beløb�fra�klubberne,�som�
fonden�matcher,�er�indsamlet�på�mange�
forskellige måder - f.eks. via aktiviteter 
i klubberne eller indsamlinger via kul-
turelle� events� etc.�Også�det�personlige�
engagement fra medlemmerne medvir-
ker til gennemførsel af de forskellige 
projekter.
Samlet�set�har�fonden�pr.�31.12.2017�

givet� bidrag� til� klubberne� på� i� alt�
1.975.079� kr.� Restbeløbet� af� det� sam-
lede�budget�på�2.032.000�kr.� forventes�
bevilget�inden�for�de�næste�par�uger.

Udover de bidrag hvert medlem i Ro-
tary�giver,�så�har�fonden�også�midler�fra�
private�donationer�samt�ikke�mindst�fra�
indsamlingsboksen�i�Københavns�Luft-
havn�i�Kastrup.

Kassen er ganske snart tom for in-
deværende�Rotary�år!�Det� er�ærgerligt�
- mange klubber kunne bruge bidrag i 
løbet af foråret - det er desværre ikke 
muligt.
Rotary�Danmark�Hjælpefond�er�med�

hjælp�fra�Rotaracterne�også�kommet�på�
Facebook.�Gå� ind�og� læs�om�nogle� af�
klubbernes�projekter.�Måske�det�kan�in-
spirere�din�klub�til�nye�projekter.
Har� I� brug� for� hjælp� til� at� lave� en�

ansøgning,�så�husk�at�distriktets�repræ-
sentant�altid�står�parat�til�at�hjælpe�med�
råd og vejledning vedr mulighederne 
for tilskud samt udfædigelse af ansøg-
ninger.�Vil�du�give�et�bidrag�til�fonden,�
så gå ind via Rotary.dk og støt Rotary 
Danmarks�Hjælpefond.

 
Med venlig hilsen

RDH Formand 
2017-18 

Thomas Locht
Tlf. 40167358

RLI Graduate
Til dig, der har gennemført The 
Rotary Leadership Institute
Har�du�endnu�ikke�tilmeldt�dig�RLI�Graduate�den�14.�april�
på�Bygholm�Landbrugsskole�i�Horsens,�så�gør�det�nu�–�og�i�
hvert�fald�inden�1.�februar,�som�er�ansøgningsfristen.
Indbydelsen� til� kurset,� der� afholdes� i� samarbejde�med�Di-
strikt�1450,�er�udsendt�i�november.
På�kurset�venter�der�dig�en� spændende�oplevelse�med�den�
udfordrende� overskrift� ”Forvandling� af� din� Rotary� klub”�
sammen�med�andre�rotarianere,�der�som�du�har�gennemført�
RLI.
Vi går endvidere i dybden med bl.a. disse emner:
•� Hvem�er�Rotary�egentlig�–�og�hvorfor�skulle�nogen
 interessere sig for det?
•� Udfordringer�og�udviklingsmuligheder�i�Rotary
•� Organisationskultur,�Corporate�Branding�og
 kommunikation
Og�så�koster�det�kun�1.000�kr.�☺
Vi ses! Per Hylander

leder af RLI
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Forbedringer i Rotary

35 julemænd til Rotary-afslutning
De�har�det�med�at�fi�nde�på�underfun-
dige�påhit� til�den�årlige� juleafslutning�
i Skive Fjord Morgen Rotary Klub 
for de 50 morgenfriske medlemmer. 
Et�år�blev�der�spillet�vinterbowling�på�
skøjtebanen. Et andet år var der stjer-
neløb� ved� klubhuset� på� havnen� med�
blandt� andet� brunkage-smut� på� van-
det samt slangebøsseskud med hårdt-
brændte� pebernødder� efter� ophængte�
juleplatter.
Plat?�Næ,�kun�sjov�og�hygge�for�de�

aktive� lokale� erhvervsfolk,� der� ynder�
at�”tænke�ud�af�boksen”,�også�med�ar-
rangementer�som�Åræs,�Byens�Bål�Skt.�
Hansaften og etablering af badebro ved 
Marienlyst� under� mottoet:� Skive,� et�
bedre sted at leve.
En� morgen� i� december� sørgede�

klubbens eventudvalg for udlevering 
af julemandskostumer til alle 35 frem- mødte,� så� medlemmerne� af� SFMRK�

kunne� komme� i� den� rette� stemning,�
da der blev afholdt juleafslutning i det 
totalrenoverede� kedelhus� hos�Hospice�
Limfjord,�der�er�blevet�til�et�smagfuldt�
indrettet�mødelokale.�Lokalet�var�pyn-
tet� op� til� jul� med� levende� lys,� lang-
bænke�og�halmballer�omkring�gaspej-
sen. Traktementet var risengrød med 
kanel og smørklat - samt nisseøl.

Foredrag og virksomhedsbesøg er 
en del af Rotary-netværkets møder 
for�medlemmerne.�Denne�morgen� var�
der� indlæg� fra�Skives� byarkivar�Niels�
Mortensen,�der�causerede�over�”Jul�på�

Skiveegnen�i�gamle�dage”.�Og�der�blev�
taget�gruppefotos�til�byarkivaren�–�for-
mentlig�var�det�første�gang,�der�har�væ-
ret�samlet�35�julemænd�m/k�i�Skive.
Det� musikalske� indslag� var� ved�

SFMRK-medlem� Jette� Holm� Eriksen,�
tidligere leder af Skive Musikskoles 
Kor,� i� form� af� fi�restemmig� julesang�
med tilhørende dansetrin - en morsom 
udfordring af medlemmernes sang- og 
koordinationsevner i de rød-hvide ge-
vandter.� Og� minsandten� om� ikke� der�
ofte�blev�prustet�”Ho-ho-ho”�i�de�hvide�
skæg�denne�decembermorgen.

Kim Lesanner 

Så mange julemænd har næppe før gæstet Skives lokale morgen-Rotary klub.

Birte Markfoged, chef for Hospice Limfjord, var 
vært i det istandsatte Kedelhus.

Har�du�ønsker�om�forbedringer�i�Rotary,�
så�er�chancen�der�nu�igen�til�at�komme�
med forslag.
Beslutninger� i�Rotary� er� demokrati-

ske.�Første�skridt�er�derfor,�at�din�klub�
godkender forslaget.
Derefter�kommer�forslaget�til�afstem-

ning�i�distriktet�på�PETS�den�3.�marts.
Til�efteråret�stemmer�Council�on�Re-

solution� (CoR)� (Beslutningsrådet),� der�
har� repræsentanter� fra� alle� distrikter,�
om� hvilke� forslag,� der� skal� videre� til�
implementering�i�Rotary.

Forslagene kan være af enhver art 
vedrørende�Rotary�International�(RI)�og�
The�Rotary�Foundation�(TRF).

De�vedtagne�forslag�behandles�heref-
ter�af�bestyrelserne�i�RI�og�TRF.

Deadline
Resolutionsforslaget skal sendes til 
mig,� underskrevet� af� præsident� og� se-
kretær,�senest�25.�februar�2018.
I�er�velkomne�til�at�kontakte�mig�og�

få�råd�og�vejledning,�så�slipper�I�måske�
for unødigt arbejde.

PDG�Torben�Folmer�Bech
D-1440�CoR�&�CoL�repræsentant
4063�6599�/�bech@intercon.dk
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Har du tilmeldt dig 
Rotary Leadership 
Institute (RLI) i 
foråret?
Ellers gør det nu – 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:�10.�marts,�21.�april�og�26.�maj�på�Sæby�Fritidscen-
ter�&�Hostel,�Sæbygårdvej�32,�9300�Sæby.�Ikke�mindst�af�
hensyn�til�den�netværksdannelse,�der�sker�på�kurset,�anbefa-
ler�vi�at�gennemføre�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�fik�større�indsigt�i,�hvad�Rotary�er�
•� jeg�fik�udbygget�mit�netværk
•� jeg�fik�gode�ledelsesværktøjer�og�lærte,�hvad� � �
 engagement betyder.
Alle�moduler�er�obligatoriske�og�varer� fra�kl.�8-16.�Sidste�
frist�for�ansøgning�til�kurset�er�10.�februar,�men�vi�optager�
deltagere,�så�længe�der�er�plads�på�kurset�(max.�25).�Prisen�
for�deltagelse�er�1.300�kr.,�som�vi�håber,�din�klub�vil�inve-
stere�i�dig,�hvis�du�er�interesseret.�
Beløbet� indsættes� på� distriktets� konto� 9388-11800495.�

Alle�indbetalinger�mærkes�”RLI”.
For dette beløb modtager du en øget viden om Rotary og 

nyttige�ledelsesværktøjer�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�præ-
sident,�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�finde�ansøgningsskemaet�og�vores�folder�

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

Per Hylander – leder af RLI

I�december�måned�modtog�jeg�en�bøde�på�3.437,50�kr.�for�
anvendelse� af� et� billede� af�Asger�Aamund,� som�man� ikke�
havde�sikret�sig�rettighederne�på.
Klubben�der�havde�gjort�det�i�relation�til�PR�for�et�Inter-

citymøde,�hvor�han�skulle�tale,�havde�fundet�billedet�af�ham�
på�Internettet�og�klippet�det�derfra.
Dette�billedes�rettigheder�havde�ScanPix,�og�da�man�ikke�

havde� tilladelse� fra� dem� til� at� anvende� billedet,� fik� man�
bøden.�ScanPix�havde�set�billedet�på�klubbens�hjemmeside.

Den korte konklusion på dette emne er følgende:
1.� I�kan�altid�anvende�billeder�I�selv�har�taget.

2.� Hvis�man�anvender�billeder�fra�Internettet�så�undersøg��
� om�der�er�copyright�på�billedet,�er�der�det,�så�lad�være��
 med at anvende det.
3. Henvend jer til foredragsholderen og lad vedkommende  
� sende�et�billede�I�kan�anvende�på�hjemmesiden�til�� �
� annonceringen�af�mødet.
Hvis�I�vil�læse�mere�om�Copyright�rettigheder�kan�I�læse�

her: http://www.onlineeffekt.dk/copyright-regler-for-
brug-af-billeder

 Med Rotary Hilsen
Asbjørn Isaksen

Landssekretær

Tænk jer om, når I anvender billeder på hjemmesiden!
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Velkommen til nye medlemmer!

Område 1:
Kim�Bæk,�Frederikshavn�City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Merethe�Madsen,
Frederikshavn�City
merethemadsen01@gmail.com
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, Aal-
borg Østre

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

Område 5:
Gert�Bang�Larsen
Farsø RK
mail@bygningsmaleren-farsoe.
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:
Poul�Sørensen,�Hadsten�RK
poul@kreativmarketing.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Egon�Jensen,�Grenå
dg1440-1718@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle�indlæg�sendes�til:�Egon�Jensen,�distriktsguvernør�Mail:�dg1440-1718@rotary.dk
Redaktion�og�layout:�Peter�Eigenbroth,�Han�Herred�RK�Mail:�dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Klubbesøg 
22.�jan.� Hinnerup
23.�jan.� Grenaa
25.�jan.� Hammel
29.�jan.� Ebeltoft
31.�jan.� Grenaa-Djurs
  1. feb. Rosenholm
��7.�feb.� Aalborg�International
  8. feb. Rønde
19.�feb.� Langå
26.�feb.� Løgstør
28.�feb.� Hadsund

Øvrige begivenheder:
��3.�feb.� Rotary�DK,�Udviklings-
  seminar
27.�feb.� 50�års�jubilæum
  Thorshavn RK
  3. mar. PETS-møde i Aars
  9. mar. 50 års jubilæum Aalborg  
  Stigsborg RK
10.�mar.� RLI�start�i�Sæby

Brønderslev
Lars�Winther
Dronninglund
Marian Aagaard
Frederikshavn
Lars�Chr.�Slinger
Grenaa
Erik�Holck�Hansen
Grenaa-Djurs
Cecilie�Lund�Sørensen
Hanstholm
Ole�Myhre�Christensen
Hinnerup
Jan�Frandsen
Hjørring Morgen
Rene�Martin�Larsen

Kjellerup
Christian�Schmidt
Randers Business Breakfast
Torben�Schmidt�Madsen
Skive
Steen Harding Hintze
Sæby
Lasse�Kjærsgaard�Stidsborg
Aalborg Nørresundby
Kristian Hegner Reinau
Aalborg Stigsborg
Charlotte�Holmberg

Vi har således fået 14 nye medlemmer si-
den sidste nyhedsbrev, men i samme periode 
desværre mistet 28.


