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Godt nytår – og velkommen til anden 
halvdel af Rotaryåret. Vi går et travlt 
og spændende forår i møde. I slutnin-
gen af denne uge (uge 3) kommer DGE 
Birger B. Larsen tilbage fra Assembly i 
San Diego med Verdenspræsident elect 
Mark Maloneys tema for det nye Ro-
taryår – Rotary Connects the World. I 
næste nummer af månedsbrevet vil Bir-
ger uddybe temaet.

I februar er der både strategiseminar 
og udviklingsseminar, og den 2. marts 
er der så Forårsseminar. Forårssemina-
ret kommer til at indeholde PETS for 

præsident elect’erne, sekretærkursus for 
kommende sekretærer, SALDI-kursus 
for kommende kasserere, Work shop 
for brug af sociale medier samt Projekt-
ideer I og II. Husk allerede nu at notere 
datoen den 2. marts. Samtlige kurser er 
også oprettet på distriktets hjemmeside, 
så du kan allerede nu tilmelde dig.

PETS er obligatorisk for præsident 
elect’erne. Vi ser desuden også gerne, 
at sekretærerne og kassererne deltager i 
hhv. sekretærkursus og SALDI-kursus. 
På PETS skal der i år også godkendes 
Rotary Danmarks Råds nye struktur 

med nye vedtægter og forretningsor-
den. Nærmere oplysninger om dette vil 
blive udsendt til klubberne særskilt.

Det er jo også her i foråret, at I ude 
i klubberne skal i gang med at tilrette-
lægge det kommende års program og 
forberede vagtskifte i de enkelte udvalg 
og i bestyrelsen. Det hele kulminerer så 
med kædeoverrækkelse i klubberne så-
vel som i distriktet i slutningen af juni.

HUSKAT der er Convention i Ham-
burg fra den 1. til den 5. juni. Man kan 
stadig melde sig til.

JM

Som bekendt er der Convention i Ham-
burg 1.-5. juni. Det er en enestående 
mulighed for at opleve, at vi er del af en 
international organisation – der ventes 
25-30.000 deltagere fra hele verden. 

Lørdag den 1. juni er der mulighed 
for, at ikke-konference-deltagere kan 
opleve ”House of Friendship” – et over-
fl ødighedshorn af Rotarystande med 
salg af Rotary effekter samt orientering 
om interessegrupper, projekter og me-
get mere – en rigtig god Rotary-ople-
velse.

Aalborg Vestre Rotary Klub arran-
gerer bustur til Hamburg, som er åben 
for distriktets rotarianere og deres ægte-
fæller. Der er afgang fra Aalborg fredag 
morgen den 31. maj, med ankomst til 
Hamburg om eftermiddagen. Overnat-
ning på Hamburg Select Hotel, ca. 9 
km fra centrum. Middag fredag aften i 
Hamburg centrum. ►

Nyt i 1440

BE THE 
INSPIRATION



Lørdag kører bussen til Convention, 
ligesom der arrangeres shoppingtur i 
Hamburg, hvor en erfaren shopper og 
Hamburg-kender er med til at give gode 
fif om, hvor der kan handles, og hvor 
der kan tages pauser med en god kop 
kaffe.

Lørdag aften arrangeres middag på 
en god restaurant i Hamburg centrum, 
og søndag inden afgang mod Aalborg 
tager vi på en 2 timers guidet bustur i 
byen med dansk guide.

Pris incl. bus og hotel med morgen-
mad i delt dobbeltværelse 2.500 kr. pr. 
person. Øvrig forplejning er ikke med i 
prisen, ligesom vi individuelt skal købe 
adgangsbillet til House of Friendship 
(60 US $).

Yderligere oplysninger og tilmelding 
til Finn Hindkjær, tlf. 22 96 18 44, mail 
finn.hindkjaer@gmail.com, senest 22. 
februar, men bemærk, at tilmelding sker 
efter først-til-mølle princip.

Som tidligere beskrevet har Han Herred Rotary Klub doneret en ambulance - 
en ombygget Toyota Hiace - til en lokalitet i Burundi. 

Der er netop kommet en mail fra den lokale præst, som skriver: ”Kære  
 Rotary-venner. Ambulancen foretager mellem to og tre ture om dagen med pa-
tienter til hospitalet. Vi takker Gud, at vi har muligheden!”

2 Januar 2019

Rotary initiativpris

Tak, Gud – og tak, Rotary

Den 10. september 2018 uddeltes Aal-
borg Søndre Rotary Klubs Initiativpris 
for sjette gang. Prisen gik denne gang 
til Christian Helweg, daglig leder af Råt 

&Godt, som anerkendelse af hans store 
indsats for nogle af vore mest udsatte 
unge. Den kontante del af prisen på kr. 
10.000,- gik til at støtte de unge menne-

sker hos Råt&Godt, som er et socialøko-
nomisk værksted, der motiverer, styrker 
og ruster udsatte unge socialt og fagligt 
til job og/eller ungdomsuddannelse.

Det uddelte beløb er tidligere også 
givet videre til Julemærkehjemmet, Ve-
teranhjemmet i Aalborg, elevrådet på 
Stolpedalsskolen, Børneafdelingen på 
Aalborg Universitetshospital samt orga-
nisationen ”girltalk.dk”. Tidligere mod-
tagere af prisen har været Leon Søren-
sen fra EuroCater A/S, Henrik Sørensen 
fra Desmi A/S, Stolpedalsskolen, Søren 
Svendsen fra Aalborg Lufthavn, samt 
Lasse Henningsen fra Musikkens Hus.

Prismodtageren var i år indstillet af 
Aalborg Østre RK. Prisen tildeles en 
virksomhed i Nordjylland, der skal have 
taget et særligt initiativ og/eller gjort 
en dynamisk erhvervsindsats og for 
fremme af kendskabet til Nordjylland, i 
og udenfor landsdelen, herunder at have 
medvirket til at øge eller fastholde be-
skæftigelsen i landsdelen. Den kan også 
gives til en enkeltperson, der har udvist 
utrætteligt gåpåmod, søgt alternative 
løsninger, udvist handlekraft til glæde 
for helheden, og som samtidig udstrå-

Præsidenten for Aalborg Søndre RK, Søren Jakobsen, overrækker initiativprisen.
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Vi kan ændre Rotary
Har du en idé om en forbedring af Ro-
tary? Så kontakt undertegnede. Jeg vil 
hjælpe med at gøre forslaget klart til 
afstemning i distriktet.

Hvordan kan forslaget
blive til virkelighed?
Alle medlemmer af Rotary Internatio-
nal (RI) kan fremsætte forslag om æn-
dringer i RI.

Idet det er din klub, der er medlem 
af RI, skal du først fremlægge og få dit 
forslag godkendt i klubben.

For ikke at drukne RI med forslag fra 
35.000 klubber, skal forslaget dernæst 
godkendes af dit distrikts klubber. Det 
sker mest praktisk på distriktskonferen-
cen, PETS og instruktionsmødet.

Godkendte forslag indsendes herefter 
til RI, der behandler lovforslag og øn-
sker om resolutioner.

Lovforslag
Lovforslag, der vedtages, medfører æn-
dringer i RI’s grundlov eller vedtægter.

Council on Legislation (CoL) - ”Lov-
givningsrådet”, der består af en repræ-
sentant fra hvert af de 532 Rotary-di-
strikter, mødes i Chicago hvert tredje 
år og stemmer om, om forslag kan god-
kendes. Næste afstemning bliver i april 
2019.

Resolution
Resolution, dvs. beslutning om en æn-
dring i RI, der ikke kræver ændringer 
i RI’s grundlov eller vedtægter; men 
hvor RI opfordres til at arbejde for den 
vedtagne holdning.

Council on Resolution (CoR) - ”Be-
slutningsrådet”, der består af en re-
præsentant fra hvert af de 532 Ro-
tary-distrikter, mødes årligt online på 
internettet og stemmer om, om forslag 

kan godkendes.
Vedtagne resolutioner bliver behand-

let af RI’s bestyrelse, generalsekretæren 
eller Rotary Foundations Trustees.

Deadline for resolutioner
Deadline for resolutioner er den 24. fe-
bruar 2019. Hvorefter det kommer til 
afstemning på PETS den 2. marts.

Deadline for lovforslag er efteråret 
2020.

PDG Torben Folmer Bech
CoL og CoR 1440 repræsentant
4063 6599 - bech@intercon.dk

Registrering af Rotary klubber med CVR nummer
Jeg får i øjeblikket mange spørgsmål 
omkring registrering af en Rotary klub 
med CVR-nummer. Dette skyldes vist 
nok bankernes hvidvaskproblemer, men 
spørgsmålet går på, hvordan opretter vi 
et CVR-nummer i klubben. 

Det kræver, at man har en klubkonto, 
som kan laves til NemKonto for klub-
ben. For at gøre det skal man have et 
CVR-nummer. Når man har det, skal 
man oprette en medarbejdersignatur 
hos nets DanID, hvilket resulterer i je-
res NemID til klubben. Når I har det, 
skal der oprettes en digital postkasse, 
og så er alt på plads.☺

 Derfor dette lille skriv: Et CVR-num-
mer er gratis at oprette for en Rotary 

Klub, og gøres på virk.dk 
Den der skal oprette det for klubben, 

kan logge ind med dit eget NemID. 
Proceduren er som følger:

1. Klik på [Start] og log ind med 
NemID medarbejdersignatur el-
ler NemID privat 

2. Godkend betingelserne og klik 
[Fortsæt] 

3. Du er nu klar til at registrere den 
frivillige forening 

4. Når registreringen er godkendt, 
får du en mail, og du kan fort-
sætte med bestilling af forenin-
gens NemID, NemKonto og op-
rettelse af digital postkasse 

 Derefter skal klubben have oprettet 
et NemID for klubben (for at oprette 
det skal man have sit CVR-nummer). 
De første 3 medarbejdersignaturer er 
gratis. 

Derefter skal klubben have oprettet 
en digital postkasse (se mere i dette 
link):  https://frivillighed.dk/guides/
saadan-registrerer-i-jeres-forening

Håber dette kaster lidt lys over 
hvordan I begynder denne procedure, 
hvis klubben bliver ”tvunget” til at få et 
CVR nummer. 

Med Rotary hilsen 
Asbjørn Isaksen 

Landssekretær   

ler styrke og vilje til at sikre sammen-
hængskraft.

Der var bred enighed i Priskomitéen 
om, at Christian Helweg til overmål 
opfylder betingelserne. Komitéens 
medlemmer består af rektor for AU, 
en erhvervsadvokat, en revisor, begge 
fra Aalborg, samt af formanden for 
Erhvervs- og Virketjenesten i Aalborg 
Søndre Rotary Klub.

Jeg skal på vegne af ASRK stærkt 

opfordre til, at medlemmer af rotary-
klubberne i Aalborg igen i år aktivt vil 
deltage i at udpege og motivere mod-
tageren af årets Initiativpris, som vil 
blive uddelt i september 2019. Det er 
vanskeligt at forestille sig en større 
berøringsflade til, hvad der foregår i 
landsdelen, end mange hundrede aktive 
rotarianere. Fristen for indsendelse af 
forslag er ultimo maj 2019.

Indstillingen kan ske via vores hjem-

meside, www.rotaryprisen.dk, men alle 
er også velkomne til at skrive direkte til 
undertegnede, mail: tandlaege@radix.
dk, med forslag og motivering.

Kim Christensen
Formand 2018/2019,

Erhvervs- og Virketjenesten
Aalborg Søndre Rotary Klub



4 Januar 2019

RLI – Rotary
Leadership
Institute
i Aalborg

Det kommende RLI-12 afholdes på 
Tech College Food i Aalborg 23. marts, 
27. april og 25. maj.

RLI giver dig et fantastisk grundlag 
for at indgå i en ledelsesfunktion i din 
klub.

Tal med din præsident, som har an-
søgningsskema og husk, at distriktet i 
hele 2019 betaler for dit kursus. Klub-
ben skal således ikke betale ekstra for 
din deltagelse.

Du kan også fi nde yderligere infor-
mation om RLI og ansøgningsskema på 
Rotary.dk ved at følge dette link: https://

www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-in-
stitute-0

Sidste frist for ansøgning til RLI-12 
er 22. februar.

Vi glæder os til at se dig på RLI-12 i 
Aalborg.
 
RLI – Rotary
Leadership
Institute
Graduate
i Horsens

Næste RLI Graduate kursus gennem-
føres i et samarbejde mellem D-1440 og 
D-1450 på Bygholm Landbrugsskole i 
Horsens den 9. marts.

RLI Graduate er en overbygning på 
det grundlæggende RLI-kursus og kan 
søges af rotarianere, der allerede har 
gennemført RLI-kursus.

Temaet for forårets RLI Graduate er: 
Forvandling af din Rotary Klub.

På kursus får du lejlighed til at grave 
et spadestik dybere end på RLI kursus.

Invitationer med ansøgningsskema 
er udsendt til alle distriktets rotarianere, 
der allerede har gennemført RLI og an-
søgningsfristen er 31. januar. Deltager-
prisen er 1000 kr.

Du kan fi nde yderligere information 
og ansøgningsskema på Rotary.dk ved 
at følge dette link: https://www.rotary.
dk/rli-rotary-leadership-institute-gra-
duate

Vi ses i Horsens den 9. marts.

Flemming Larsen
RLI Chair, Rotary D-1440

Du kan nå at tilmelde dig!

Vil du med Rotary ud at rejse?

Bridgeturnering
Hjørring Inner Wheel Klub indbyder 
traditionen tro til åben bridgeturnering 
lørdag den 27. april 2019 kl. 12.30 på 
Hjørring Gymnasium. Der spilles al-
mindelig parturnering i 6 bords rækker 
efter spillernes styrke og antal.

Pris 160 kr. pr. spiller, incl. kaffe og 
brød.

Tilmelding senest 12. april efter 
først til mølle princippet til Christina 
Nielsen, mail alc.nielsen@gmail.com 
eller tlf. 28 12 60 90 i tidsrummet kl. 

16-18.
Oplys eget og makkers navn, tlf.nr. 

og klubnavn / evt. medlemsnummer i 
DBf.

Overskuddet fra turneringen 2019 
går til fl g. projekter: Dansk Folkehjælps 
Sommerlejr for børn og unge i Hjørring 
Kommune, samt TUBA, Hjørring afd., 
hjælp, støtte og rådgivning til børn og 
unge.

Rotary har et spændende udvekslings-
program – for rotarianere – nemlig Ro-
tary Friendship Exchange. En god ven 
sagde engang, at dette program er en af 
Rotarys bedst skjulte hemmeligheder. 
Programmet er en udveksling mellem 2 
distrikter, og det er os selv vi udveksler. 

Varigheden er normalt ca. 2 uger, og 
i de 2 uger bor gæsterne 3-4 steder i pri-
vate hjem. Vi er værter, når de er her, 
og de er værter, når vi kommer på gen-

besøg.
Holdet består af 5-6 par.
Vi har 2 udvekslinger på planen lige 

nu: Thailand kommer her i maj 2019, 
og vi besøger dem i februar 2020. South 

Dakota kommer her i juli 2020, og vi 
besøger dem i oktober 2020.

Har du lyst til at være med, så kontakt 
en af os for fl ere oplysninger:

Finn Munk, Aalborg Stigsborg, RK, 
fi nnmunk@gmail.com

Svend Erik Jensen, Aalborg Vestre 
RK, svej02@gmail.com



Hvert andet år arrangerer distriktet 
RLU – Rotaract Leder Uddannelse. Ud-
dannelsen er med til at klæde nye som 
garvede rotaractere på i forhold til at 
være rotaractere og ikke mindst i for-
hold til at kunne besidde en bestyrelses-
post – men også om, hvordan man er et 
godt medlem for sin klub.

Uddannelsen gennemføres over tre 
aftener i foråret og ledes af distriktets 
Rotaract-ansvarlige samt distriktstræ-
nerne.

”Rotaryklubberne på Toppen” holder 
onsdag den 6. marts intercitymøde med 
Lykke Friis som taler.

Den 26. maj er der valg til Europa-
parlamentet, og vi tager med Lykke 
Friis op i helikopteren og får et overblik 
over, hvad valget betyder – og hvor Eu-
ropa er på vej hen.

Lykke Friis har bevæget sig rundt i 
mange hjørner af det politiske og viden-
skabelige liv i Danmark og Tyskland 
– som forsker, universitetsleder, jour-
nalist, politiker, minister og medlem 

af forskellige europæiske tænketanke. 
Hvis der er nogen dansker, der er eu-
ropæer, så må det siges at være hende.

Mødet fi nder sted i Arena Nord, 
Frederikshavn kl. 18-21, og deltagelse 
koster 250 kr. incl. lækker sandwich 
og vin/øl/vand samt kaffe/the og kage 
i pausen.

Tilmelding på en af de arrangerende 
klubbers programside.

Intercitymøde med Lykke Friis

Kontaktoplysninger på projektstyringsgruppen

Carina Rønnest 
carina.ronnest@gmail.com 
41318616 
Hjørring Rotaract 

Helene Kronborg 
kronborg.helene@hotmail.com 
20328173 
Hjørring Rotaract 

Christian Schmelling 
c.schmelling@hotmail.com 
60502670 
Aalborg Rotaract 

Helga Baldvinsdóttir 
helgabaldvinsdottir@gmail.com 
22453990 
Aalborg Rotaract 

Sebastian Persson Iversen 
sebbo_1444@hotmail.com 
22411444 
Kronjyllands Rotaract 

Lea Erbs 
leaerbs@gmail.com 
30255992 
Kronjyllands Rotaract 

Kenneth Borup 
kennethborup@me.com 
29603909 
Kronjyllands Rotaract 
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Boxning der rammer
Hvad er dette dokument?
Dette dokument er udarbejdet af Rotaract D1440s projektgruppe. Projektgruppen består af en række 
medlemmer fra distriktets tre Rotaractklubber; Hjørring, Aalborg og Kronjylland.  Dokumentet 
indeholder informationer og forslag til planlægning og afvikling af distriktets fællesprojekt, hvor 
samtlige klubber sætter fokus på udbredelse af kendskab samt indsamling af penge til Shelterboxes 
og Water Survival Boxes. Ved eventuel tvivl eller mangler kontakt projektgruppen – 
kontaktinformationer findes på bagsiden.  

Hvad går projektet ud på?
Tanken er, at alle klubberne i distrikt 1440 skal samarbejde om et fællesprojekt for Shelterboxes og 
Water Survival Boxes. I første omgang præsenteres projektet i Rotaryklubberne, men der opfordres 
på det kraftigste på at inddrage både Innerwheel og Rotaract, hvor det er relevant. Projektet skal 
delvist skaffe penge til flere bokse – men også udbrede kendskabet til boksene og Rotaryfamilien 
generelt. Samtidigt er det et fællesprojekt på tværs af hele distriktet, som gerne skulle rykke 
klubberne endnu tættere sammen, med ønsket om et endnu bredere netværk og bedre 
sparringsmuligheder klubberne i mellem.  

Hvad skal der ske?
Distriktet stiller to sæt med Shelterbox og en Water Survival Box til rådighed i løbet af et halvt år. 
Hvert AG-område får altså 2 sæt bokse til rådighed i én måned, hvor det er op til klubberne at 
samarbejde om, at få det bedste ud af tiden ved at afholde arrangementer og events af forskellig 
karakter. Det er op til den enkelte klub, hvad de vil arrangere.  

Hvordan bliver boxene fordelt?
AG-område 1: Oktober 
AG-område 2: November 
AG-område 3: December 
AG-område 4: Januar-medio februar 
AG-område 5: Medio februar - medio marts 
AG-område 6: Medio marts - April 
AG-område 7: Maj 

Det er op til den enkelte AG at fordele og koordinere boksenes færden internt i området – og 
klubberne må også samarbejde om projekterne, hvis det ønskes. Det forventes, at alle klubber er 
interesseret i at deltage. Hvis en Rotaryklub ikke vil deltage i projektet, indkræves der 5.000 kr. i 
stedet, så klubben støtter med det der svarer til en shelterbox. I tilfælde af, at en klub modtager et 
sæt bokse, men ikke afholder et projekt, så indkræves der 7.500 kr. for at spilde de andre klubbers 
tid og mulighed for at have dem. Vi ser selvfølgelig helst, at alle klubber foretrækker at afholde et 
projekt. Ved overlevering af boksene må klubber på tværs af AG-
områder godt samarbejde, således at når sidste klub i AG-område 1 
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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 fi nder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
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

Kalender
Klubbesøg 
28. jan. Sydthy
30. jan. Frederikshavn
13. feb. Viborg

Øvrige begivenheder
27. feb. RLU modul 1, Aalborg
  2. marts Forårsseminarer, Randers
  6. marts Intercitymøde i Frederikshavn  
 med Lykke Friis
  9. marts RLI Graduate i Horsens
20. marts RLU modul 2, Randers
23. marts RLI modul 1, Aalborg
10. april RLU modul 3, Aalborg
27. april RLI modul 2, Aalborg
25. maj RLI modul 3, Aalborg

Velkommen til
nye medlemmer!
Grenaa
Nickolai Damgaard

Grenaa-Djurs
Ida Friis Overgaard
Steen Hansen

Hobro
Jan Justensen

Randers Business Breakfast
Henrik R. Rasmussen
Lars Roed Andersen

Viborg Morgen
Kristian Sejersbøl

Aalborg Rotaract
Pernille Kastberg Ravnsbæk

Aalborg Stigsborg
Rasmus von Arenstorff

Aalborg Vestre
Charlotte Stougaard Espensen
Rikke Christoffersen

Aars
Ulf Givskov Bender

RLU – for distriktets rotaractere


