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CHANGE LIVES

JES BERG GERTSEN · DISTRIKTSGUVERNØR 2021-22

ET ROTARY-ÅR RINDER UD

DG Jes Berg Gertsen gør status for året og de til-
pasninger, der er sket med de fem prioriterede 
fokusområder medlemsudvikling, kommuni-
kation, ungdomstjenesten, projekter og uddan-
nelse. To af udvalgene har udgivet informative 
pixibøger, der kan bruges i klubberne. Udvalge-
nes rapporter kan læses i nyhedsbrevet, og der 
fortælles blandt andet om en ny erhvervspris i 
Dronninglund, om jubilæum i Han Herred, om 
klubfusion i Randers og en fyldig liste over nye 
medlemmer.

God læselyst.
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ET ROTARY ÅR RINDER UD, 
MEN ET NYT VENTER LIGE OM HJØRNET!!
Onsdag den 25. maj havde vi det sid-
ste møde i distriktsrådet. En aften, 
hvor vi fik sagt tak for samarbejdet 
til medlemmerne i det forløbne år. 
En traditionsrig og hyggelig aften 
sammen med partnere, hvor vi på 
behørig vis belønner afgående med-
lemmer af rådet med en PHF-over-
rækkelse. 

Vi har i år forsøgt at inddrage 
distriktsrådet i vigtige beslutnin-
ger. Dette drejer sig bl.a. om en 
ændring af organiseringen fra det 
kommende år, men ikke mindst det 
oplæg, vi fik godkendt af distrikts-
rådet og klubberne til nedbringelse 
af distriktets egenkapital på en så-
dan måde, at det kommer klubber 
og medlemmer til gode – det er 
trods alt medlemmernes penge. En 
stor tak til distriktsrådet. I er gu-
vernørgruppens forlængede arm, 
som Rotary ambassadører og som 
repræsenterer og forsvarer de for-
skellige tiltag ude i klubberne og i 
offentligheden!

Året har desværre igen været 
præget af Corona. Dette har bety-
det aflysninger og ændringer, samt 
en tålmodig justering af planer og 
aktiviteter. Heldigvis har de virtu-
elle værktøjer vist sig brugbare og 
har hjulpet både i klubberne og i 
distriktets organisation. Fra ultimo 
februar har distriktet også været 
involveret i landsindsamlingen for 
hjælp til Ukraine. En særlig tak til 
Viborg-Asmild RK og vores eget 
Foundation udvalg.

Når vi skal forsøge at lave en 
status, skal vi helt tilbage til Ro-
tary året 2019-20. Vi kunne i gu-
vernørgruppen konstatere fortsat 
dalende medlemstal, udfordringer 

med kommunikation, samt en AG 
gruppe, som ikke følte, at de blev 
anvendt optimalt i forhold til sam-
arbejdet mellem klubberne og gu-
vernørgruppen. Vi oplevede også 
kritik om manglende synlighed, li-
gesom vi også oplevede røster om, 
at det var de ”samme” personer, der 
gik igen og igen i distriktets organi-
sation. En rotarianer skildrede det 
lidt rammende med en mønt. Han 
følte, at Rotary året drejede lodret 
i klubberne, men mere vandret i 
distriktets organisering. Det sidste 
tror jeg nok de fleste kan genkende 
som et rekrutteringsproblem sna-
rere end en bevidst handling. Men 
hans konklusion var jo nok rigtig i 
retning af, at vi manglede fornyelse.

Det fik den daværende guver-
nørgruppe til at gå tænkeboks for 
at udarbejde et strategisk oplæg, 
der åbent, ærligt og med respekt 
for kendsgerninger kunne flytte di-
striktet i samme retning som sam-
fundet, men med respekt for vo-
res værdier. Lidt bevidst blev det i 
denne fase ikke kaldet strategi, men 
5 prioriterede fokusområder, som 
kunne rulle over en flerårig periode 
med løbende justeringer:

• Medlemsudvikling
• Kommunikation
• Ungdomstjenesten
• Projekter
• Uddannelse

Alt i alt områder, der er vigtige for 
udviklingen og sammenholdet i 
klublivet, og vi kan se en stigende 
interesse for de tilbud, som de 5 ud-
valg udbyder.

Jeg skal ikke her gå i enkeltheder, 

men henvise til de rapporter, som 
de enkelte formænd har udarbejdet 
og som findes i dette Månedsbrev. 
Udvalgene har gennem året præ-
senteret og fået deres oplæg god-
kendt i distriktsrådet. Jeg vil takke 
de enkelte udvalgsformænd og ud-
valgene for et fantastisk flot stykke 
arbejde, som vi ser frem til at få stor 
værdi og glæde af de kommende 
år...

Når vi skal videreudvikle os i de 
kommende år, er det vigtigt, at vi 
kigger seriøst på vores rekruttering 
til distriktets organisering. Vi skal 
”keep it simple” uden at forsimple, 
således vi motiverer jer medlemmer 
til at deltage i distriktets udvikling 
og dermed også vores fælles Ro-
tary fremtid. Potentialet ligger ikke 
mindst i at få medlemmer, der har 
været på RLI, mere ind i organisa-
tionen. De er ofte fortsat aktive på 
arbejdsmarkedet og er gennem RLI 
uddannet i Rotarys værdier. Des-
uden er de vigtige i vores ansigt ud-
adtil. For at hjælpe denne gruppe 
er det vigtigt, at vi ældre og mere 
erfarne bakker op om dem og hjæl-
per med de lidt mere kedelige og vi-
denstunge opgaver. Men også sam-
arbejde og ideudvikling på tværs 
mellem klubber tror jeg er givtigt. 
Samlet set er værdisynlighed for 
det enkelte medlem vigtigt! Et godt 
eksempel kunne være chartringen 
af Ebeltoft Morgenklub med 30-35 
medlemmer.

En stor og særlig tak til de væ-
rende guvernørgrupper. I har alle-
sammen bidraget med udvikling til 
det produkt, som vi er på vej med, 
trods de Corona forhindringer, vi 
har haft undervejs!
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I Rotary Danmarks bestyrelse 
har vi haft en meget homogen og 
samarbejdsvillig guvernørgruppe, 
der har arbejdet sammen omkring 
om bl.a.: Færdiggørelse af oplæg til 
”Viden om Rotary”, Landsindsam-

lingen til Ukraine, samt til sidst i 
perioden at fremsætte tilbud om 
at få gennemgået forskellige for-
hold, der kan påvirke bestyrelsens 
ansvar. Også kendt som ansvarsbe-
grebet.

Tak for samarbejdet til alle. Med 
ønsket om en dejlig sommer for jer 
og jeres familier sender jeg de bed-
ste hilsner

Jes

 RAPPORTER FRA UDVALGENE

I løbet af Rotary-året 2021-22 har vi 
arbejdet ihærdigt med at få distrik-
tets Kommunikationsudvalg løbet 
godt i gang. Mange klubber har gi-
vet udtryk for, at man har behov 
for inspiration til en bedre dialog 
med omverdenen for at skabe bedre 
kendskab til Rotary i nærområdet.

I løbet af efteråret 21 begyndte 
udvalget med at definere, hvilke ak-
tiviteter der ville hjælpe den enkelte 
klub i bestræbelserne på at styrke 
kendskabet til klubben: Hvem vil vi 
fortælle noget til? Hvad ønsker vi at 
få ud til modtageren? Hvordan får 
vi fortalt de mange gode historier?

For at give den enkelte klub et 
lille hjælpeværktøj udkom udvalget 
med den første pixi-folder lige efter 
nytår. Folderen er til inspiration for 
hele klubben – for det er en fælles 
opgave, som alle gerne skal bidrage 
til. Det, man ønsker at fortælle, skal 
gerne udstråle det, vi også står for 
som Rotaryklub.

Hovedemnerne i pixien er bl.a.
•  Gør klubben kendt – men for 

hvad?
• Hvem vil du fortælle noget til?
• ”Den gode historie”
•  Valg af medie(r) 

-  Nyhedsmedier 
-  Sociale medier

•  Tips til at lave pressemeddelel-
ser

• Gode eksempler
• Huskelister

Med denne pixi-folder ønsker ud-
valget at inspirere og være med til at 
sætte endnu mere gang i de enkelte 
klubbers dialog med nærområdet. 

Efterfølgende har Kommunika-
tionsudvalget udviklet en helt ny 
workshop model, som udvalget 
gerne kommer ud i klubberne med. 
Det håber vi, at de vil tage godt 
imod. Vi lægger op til at generere 
nye ideer, som den enkelte klub kan 
få glæde af, og vi vil samtidig vise 
konkrete eksempler på, hvordan 
man arbejder med de forskellige 
medier. Flere kommende præsi-
denter fik et lille indblik i indholdet 
i workshoppen på PETS i marts må-
ned.

I det kommende år vil Kommu-

nikationsudvalget gerne besøge de 
klubber, der ønsker det. Vi vil med 
stor fornøjelse møde op til en klub-
aften med fokus på medlemmerne 
og med den lille workshop invol-
vere alle klubbens medlemmer i 
arbejdet. Altså hjælp til at komme 
i gang – ikke til at gøre arbejdet – 
for ingen kan fortælle så godt om en 
klub som dens egne medlemmer. 
En sådan aften kan samtidig gøre 
det ud for årets distriktsbesøg, hvis 
man ønsker. Kontakt gerne Kom-
munikationsudvalget på e-mail: 
d1440-kommunikation@rotary.dk

Med venlig hilsen
Kommunikationsudvalget i 

Distrikt 1440

UDBRED KENDSKABET TIL DIN KLUB
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 RAPPORTER FRA UDVALGENE

Rotary-året 21-22 har været et inte-
ressant år for distriktets Medlems-
udvalg. Udvalget har været præget 
af mange udfordringer i forbindelse 
med Covid-19. 

Mange aktiviteter er i den enkelte 
klub blevet forsinket, eller man har 
arbejdet på reduceret kraft. Det har 
medført færre møder og dermed 
udfordringer med at sikre medlem-
mernes tilhørsforhold til klubberne. 
Mange klubber har virkelig gjort en 
stor indsats for at beholde og pleje 
sine medlemmer.

Året har også vist behovet for at 
fokusere – især med at fastholde og 
skaffe nye medlemmer. 

I efteråret 2021 inviteredes til in-
spirationsmøder i Randers og Fre-
derikshavn – bl.a. med erfarings-
udveksling om Ebeltoft Morgens 
opstartsfase og diskussion i små 
grupper om, hvad der skal til for at 
styrke medlemsaktiviteterne i klub-
berne. Disse to møder – og efterføl-
gende klubbesøg i Sindal og Farsø – 
gav samtidig baggrund for at arbejde 
med at videreudvikle ny inspiration. 
Møderne bar præg af, at man virke-
lig havde lyst til at samle viden fra 
andre klubber, så man efterfølgende 
selv ville blive styrket i arbejdet med 
egen klubs fremtid.

Vi talte meget om de enkelte klub-
bers DNA, vision og mission. Om det 
at have basis på plads, sådan at der 
kan finde en ærlig forventningsaf-
stemning sted, med egne medlemmer 
og kommende rotarianere. Jo tydeli-
gere afsættet er, des lettere er det for 
klubbens egne medlemmer at blive 
stærke formidlere af den enkelte klub. 

Det har medført, at Medlemsud-
valget har udviklet en helt ny work-
shop model, som udvalget gerne be-
søger de enkelte klubber med. Det 
har flere klubber allerede taget godt 
imod, bl.a. Randers Søndre, Sydthy, 
Hjallerup, Hanstholm, og flere følger 
efter. Vi har på disse møder oplevet 
en kæmpe gejst for at styrke med-
lemssiden med optagelse af nye, for-
nyelse af mentorordninger og pleje 
af nuværende – både unge og ældre 
medlemmer. Flere kommende præ-
sidenter fik et lille indtryk af indhol-
det på PETS i marts måned.

Nu udkommer udvalget med 
næste nye tiltag, en PIXI-folder – 
”Medlemsudvikling i klubben” med 
gode tips og råd. Den handler meget 
om at ”Gøre din klub attraktiv for 
nye medlemmer”. 

Medlemsudvikling er en opgave, 
hvor det er altafgørende, at hele 

klubben tager ansvar og bakker 
op om at styrke indsatsen de kom-
mende år. Alle kan og bør være med 
til at gøre en forskel 

•  for at skabe en attraktiv klub for 
alle i klubben 

•  for at give nye medlems-emner 
lyst til at blive en del af klubben og 
blive rotarianer 

•  for at skabe den rigtige opbakning 
til at give nye medlemmer en tryg 
velkomst og fremtidigt godt socialt 
samvær i din klub

I det kommende år vil Medlems-
udvalget gerne besøge alle de klub-
ber, der ønsker det. Vi vil med stor 
fornøjelse møde op til en klubaften 
med fokus på medlemmerne og 
med en lille workshop involvere alle 
klubbens medlemmer i arbejdet. En 
aften, som samtidig kan udgøre det 
for årets distriktsbesøg, hvis man 
ønsker. Distriktet kommer naturlig-
vis også gerne ud med guvernørens 
besøg og andre udvalg, som I selv 
vælger. Kontakt gerne Medlemsud-
valget på e-mail: d1440-medlems-
udvalg@rotary.dk

I udvalget bærer vores arbejde 
præg af, at vi tager ansvar for andre, 
og ønsker at gøre en forskel for din 
klub. 

Med venlig hilsen
Medlemsudvalget  

i Distrikt 1440

MEDLEMSUDVALGET ER PÅ VEJ UD I KLUBBERNE



Maj-juni 2022 5

 RAPPORTER FRA UDVALGENE

Ungdomsudvekslingen er ved at 
komme i gang igen. Corona giver 
os dog stadig en del udfordringer 
på grund af store forsinkelser. Vi 
har pt ikke modtaget det endelige 
antal ansøgninger for inbounds 
studenterne, som skal ankomme til 
sommer. Det kan betyde udfordrin-
ger med at få visum i rette tid. Når 
klubberne får tildelt en student, så 
må vi opfordre kraftigt til at der 
arbejdes hurtigt med at få udfyldt 
 Guarantee form og få den returne-
ret i udfyldt stand.

Vi har i nogle få asiatiske lande 
fået krav om, at vores outbound-
studenter skal gå i isolation ved an-
komst. Disse studenter har fået val-
get mellem at acceptere dette krav, 
at skifte land eller udgå af program-
met. Stort set alle har accepteret 
isolation. Vi har til gengæld stillet 
krav om, at denne isolationsperiode 
bruges på undervisning i sproget.

Vi har pt nogle outbound studen-
ter, som ikke har fået tildelt deres 
by og klub endnu. Dette plejer i et 
normalt år at være på plads flere 
måneder tidligere.

Australien og New Zealand har 
endnu ikke åbnet op for udveks-
lingen, hvorfor vi ikke har studen-
ter fra de 2 lande i år. Vi har ud-
veksling med Spanien, Italien og 
Frankrig i år. Dette blev af RDU 
vedtaget som en mulighed i en 
prøveperiode. Det har dog givet 
visse udfordringer, da de ikke har 
accepteret vores obligatoriske vel-
dækkende forsikringer.

Vi har gennemført RI´s certificering 
på PETS mødet i Frederikshavn for 
distriktets Clubcounselorer og Club 
protection officers. Vi har afholdt 

Familiebriefing på Støvring Gym-
nasium for vores outboundstuden-
ter og deres familier.

Vi har gennemført distriktets af-
rejsebriefing på Vrå Højskole over 2 
dage, hvor outboundstudenter blev 
yderligere forberedt på deres ud-
vekslingsår, og hvor vi kunne lære 
studenterne at kende.

Vi vil rigtig gerne på besøg i klub-
berne og have dialog om, hvad 
klubberne har af ønsker og behov. 
Vi vil især meget gerne i dialog med 
de klubber, som ikke er aktive i ud-
vekslingsprogrammet. Det er helt 
legitimt, at en klub har andre focus-
områder, eller at en klub evt. har en 
størrelse, hvor klubben ikke finder 
det muligt at deltage i programmet. 
Men vi vil meget gerne tage dialo-
gen og kommer gerne på besøg. Det 
er også vigtigt i de klubber, der er 
aktive i programmet, at alle klub-
bens medlemmer føler medejer-
skab og stolthed over de resultater 
og den værdi ungdomsudvekslin-
gen giver det enkelte unge men-
neske. Det skal vi alle være stolte 
af. Det betyder meget mere, end 
mange er klar over. Alle rotarianere 
i Danmark bidrager til udvekslings-
programmet gennem kontingentet. 
Det betyder, at alle har et medejer-
skab i programmet og alle bidrager. 
Så alle rotarianere i Danmark kan 
ranke ryggen og være stolte over at 
være med til at løfte så mange unge 
mennesker liv og karriere.

Ved Rotary årets udgang stopper 
Assisterende Distrikts Counsellor 
for Outbounds ADC-OUT Mor-
ten Bering fra Randers Business 
Break fast Rotary Klub. Morten har 

lavet en meget stor indsats for out-
boundsstudenter og for de tiltag, 
der er sat igang de sidste par år. Det 
har virkelig krævet noget ekstra at 
få programmet i gang igen. Mange 
tak til Morten Bering, som på Di-
striktsrådmødet blev hædret med 
en PHF. Tillykke.

Torben Lauridsen, Aalborg Østre 
Rotary Klub indtræder i stedet i 
Den Daglige Ledelse for Ungdoms-
udvekslingen i distrikt 1440 (DDL) 
og overtager posten som ADC-OUT 
pr 1/7 2022. Torben har i en år-
række været protection officer og 
har i nogle år været klubcounsellor. 
Velkommen til Torben Lauridsen, 
vi glæder os til samarbejdet.

Ligeledes stopper Andrew Steven-
son, Nibe Rotary Klub, som Assiste-
rende Distrikts Counsellor admini-
stration (ADC-Admin). Andrew har 
i en del år været RDU-DICO, RDU 
Ambassadør og her sidst fungeret 
med administrationen i Ungdoms-
udvekslingen i 1440. Andrew Ste-
venson er altid gået positivt ind i alle 
opgaver, han er blevet bedt om. Tak 
til Andrew for en lang og super god 
indsats i de forskellige opgaver. An-
drew Stevenson blev hædret med en 
PHF. Tillykke.

Torsten Gruhn, Aars Rotary Klub, 
indtræder i Den Daglige Ledelse for 
Ungdomsudvekslingen i distrikt 
1440 (DDL) og overtager posten 
som ADC-Admin pr 1/7 2022.

Torsten Gruhn har i en årrække 
været klubcounsellor og har en rig-
tig god indsigt i arbejdet.

Velkommen til Torsten Gruhn, vi 
glæder os til samarbejdet.

Distriktscounsellor
Svend Christensen

UNGDOMSUDVEKSLINGEN
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 RAPPORTER FRA UDVALGENE

UDDANNELSESUDVALGET

PROJEKTUDVALGET

Distriktets uddannelsesudvalg varetager uddannel-
ser for kommende præsidenter, sekretær/CICO kur-
ser, Rotaract, Saldi, Kend dit Rotary, uddannelse af 
assisterende guvernører, varetager samarbejde med 
øvrige distrikter, med eksterne uddannelsestilbud, 
herunder RYLA, samt øvrige udvalg i distriktet, som 
selv afholder f.eks. certificeringer.

Rotary Leadership Institute (RLI) vil fra 1. juli 2022 
være tilknyttet Uddannelsesudvalget, men fortsætter 
ellers uændret.

Udvalget vil derudover assistere efter behov til 
f.eks. strategidagen, på distrikts- og klubbesøg med 
mere, og har ansvaret for en samlet aktivitetskalen-
der.

Lige nu arbejdes der på et nyt kommissorium, 
blandt andet med fokus på, hvordan udvalget kan as-
sistere med opstramninger og målsætninger for ud-
dannelserne, så kursister opnår mest mulig læring.

Fra 1. juli 2022 bliver Kenneth Madsen, Sæby RK, 
ny formand, og Laila Christensen fortsætter som di-
striktstræner.

Distriktets Projektudvalg har i årets løb gennemført 
fire møder, hvor vi blandt andet har
•  udarbejdet et kommissorium for udvalgets opgaver 
•  fordelt de enkelte udvalgsmedlemmer til støtte for 

AG-områderne.
•  besluttet en omlægning af det årlige Grant Manage-

ment seminar.
•  besluttet at udarbejde nye funktionsbeskrivelser.
•  besluttet at skræddersy kurser til klubbernes behov – 

eller til de enkelte AG-områder.
•  I lighed med de øvrige udvalg arbejdet med udgivelse 

af en pixi-bog
•  drøftet oversigt over tildelte District Grants:

o  Afsluttet året 2021/2022
o  Fået godkendt District Grans for 2022/23.

Udvalget arbejder aktuelt med et par nye Global Grant 
projekter og med færdigrapportering af to GG-projek-
ter.

Rotary Danmarks Hjælpefond
Hjælpefonden har i det forløbne år behandlet 81 an-
søgninger, og heraf er der bevilget støtte til 63 klub-
projekter med i alt 1.263.000 kr. I Distrikt 1440 er der 
støttet 10 klubprojekter med knap 200.000 kr.

Hjælpefonden har doneret 250.000 kr. til indsam-
lingen til fordel for Ukraine, og det er også Hjælpefon-
den, der administrerer indsamlingen, der lige nu har 
nået det flotte resultat 2,1 mio. kr.
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Ved distriktsrådsmødet den 25. 
maj var der tak for indsatsen for 
distriktet og PHF til følgende:

TAK FOR INDSATSEN 

Desuden fik Jens Martin Hansen over-
rakt Frederikshavner-kunstneren Steen 
Karlsens billede, der er malet til fordel 
for klubbernes projekter til fordel for 
SMIL-fonden.

Distriktskasserer Richard Biger Andersen

IPDG og formand for uddannelsesudval-
get Laila Christensen

DICO John Nielsen

Distriktssekretær Finn Munk

DGE og PR-formand John Christensen

Fotos: Sinna Maagaard.

AG omr. 3 Johs. Bindslev

ADC OUT Morten Bering

RDU DICO Andrew Stevenson
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ROTARY BEVÆGER SIG STADIG 
– MEN LANGSOMT!

Hvert tredje år mødes rotarianere i 
Council on Legislation (COL), ”Lov-
givningsrådet”, for at debattere og 
træffe beslutninger om foreslåede 
ændringer til den lovgivning, der 
styrer Rotary.

Repræsentanter fra alle Rotary- 
distrikter stemmer om emner, der er 
foreslået af klubber og RI-Board.

På den efterfølgende RI Conven-
tion fremlægges de vedtagne forslag 
til godkendelse, hvorefter de træder 
i kraft 1. juli.

Vedtagne beslutninger behandles 
derefter af RI-Board eller The Ro-
tary Foundation Trustees. 

COL afholdes i Chicago. Mødet i 
år fandt sted fra den 10. til den 14. 
april på Hotel Hyatt Regency, Down 
Town. Alt var velorganiseret og blev 
perfekt gennemført.

Hvert af RI’s 524 distrikter kan 
sende én delegeret. 305 delegerede 
var mødt op og 198 deltog online.

Specielt år
Dette år var specielt, fordi ikke alle 
kunne/måtte deltage fysisk pga. 
Corona. Derfor blev det for første 
gang muligt at deltage virtuelt, hvil-
ket fungerede uden problemer.

Der var påbudt maske for alle 
deltagere under mødet.

COL-formand Kenneth M. Schup-
pert Jr. blev testet positiv dagen før 
afrejsen til COL, så han måtte blive 
hjemme og blev afløst af formanden, 
Duane Benton, fra sidste COL. Han 
styrede os igennem lovforslagene 
meget effektivt og på en humoristisk 
måde.

Afstemningen
Diskussionerne og debatterne un-
der rådets fem-dags møde bar ty-
deligt præg af Rotarys internati-
onalitet. De forskellige kulturelle 
perspektiver, holdninger, indsigter 
og lokalkendskab løftede kvaliteten 
af diskussionen og gav et bedre be-
slutningsgrundlag.

Der blev simultan-tolket på Rota-
rys 8 officielle sprog – meget impo-
nerende.

Alle delegerede fik udleveret en 
fjernbetjening til elektronisk af-
stemning. Det fungerede også for 
de virtuelle, og få sekunder efter 
afstemningen kunne vi se resulta-
tet på en skærm. Al dokumentation 
kunne downloades, så vi kunne 
følge med på vores Tablets/iPads.

Der var fremsat 94 forslag, der 
skulle stemmes om. 30 blev vedta-
get, 51 afvist og 13 trukket tilbage.

I modsætning til COL 2016 og 
COL 2019, hvor nogle vedtagelser 
grænsede til det revolutionære, var 
vedtagelserne i 2022 mere beher-
skede.

Europa, Nordamerika, Sydame-
rika og The Board kom hver med 
ca. 11 forslag. Asien fremsatte 43 
forslag, hvoraf de 26 var japanske.

”RI’s COL 2022 Report of Ac-
tion” på engelsk med de vedtagne 
lovændringer, kan downloades på 
www.rotary.dk på MitRotary under 
D-1440 dokumenter. Den danske 
version udsendes til klubberne ca. 
1. juni.

”RI’s Manual of Procedure 2022” 
med opdaterede love og vedtægter, 
bliver klar ultimo 2022.

COL 2022 AFGØRELSER
Medlemskab
Ønsket om medlemskab i mere end 
én Rotaryklub blev afvist.

Derimod blev det tilladt også at 
være medlem i en hvilken som helst 
satellit klub.

Kravet om at have arbejde eller 
bopæl i klubbens lokalområde blev 
fjernet.

Udmeldelse af klubben skal ske 
skriftligt. Mundtlig udmeldelse blev 
afvist.

Nu er det tilladt aktive klubmed-
lemmer at foreslå potentielle med-
lemmer til en hvilken som helst 
klub.

Hver klub eller Rotaract-klub 
skal bestræbe sig på at opbygge et 
velafbalanceret medlemskab, der 
hylder mangfoldighed (og nu tilfø-
jet) ligeværdighed og inklusion.

Klubben
Det blev vedtaget at ændre tiden 
for udsendelse af klubbestyrelsens 
referater fra 60 til 30 dage. Et lig-
nende forslag om 20 dage blev af-
vist.

Det blev også afvist at ændre en 
Rotaryklubs formål – både slækkel-
ser og stramninger.

Navnet på en satellitklub skal 
bære moderklubbens navn. Det 
blev afvist, at den kan få sit eget 
navn.

Det blev afvist, at alle udvalgsfor-
mænd bliver bestyrelsesmedlem-
mer.

The Board kan straffe/lukke en 
klub, der vil føre retssag mod RI, 
TRF og (nu vedtaget) distriktet.

Torben Folmer Bech 
COL repræsentant 1440 
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Rotaract
Vedtaget at rotaractere på lige fod 
med rotarianere kan deltage i andre 
klubbers møder.

Rotaractere får mulighed for at 
blive medlem af et RI-udvalg.

Afvist at ændre den øvre alders-
grænse for rotaractere.

Rotary International  
– generelt
De skandinaviske lande havde 
fremsat et forslag om en evaluering 
/gennemgang af RI’s ledelsesstruk-
tur.

Det blev afvist med 152 JA - 321 
NEJ stemmer, og det til trods for, 
at det tidligere i resolution 16-160 
blev vedtaget. Nogle af argumen-
terne var:

•  Der er ingen grund til at have 
mistillid til vores ”egen familie”.

•  Rotarys ledere har over 100 års 
erfaring i at være ledere.

•  Et udefra kommende konsu-
lentfirma kan ikke bare sætte 
sig ind i Rotarys arbejdsgange 
og ledelsesstruktur.

Det blev vedtaget at offentliggøre 
RI’s budget og årsrapport på RI’s 

website, for at spare udsendelserne 
til klubberne.

Det blev vedtaget at modernisere 
RI’s grundlov - uden at foretage væ-
sentlige ændringer bliver teksten 
moderniseret og mere strømlinet.

Rettelse af visse uoverensstem-
melser i RI-vedtægterne blev også 
vedtaget.

Det blev afvist, at alle medlem-
mer får et Rotary-blad elektronisk.

Ligeledes blev det afvist at gøre 
det frivilligt at modtage Rotary-bla-
det.

Det blev afvist at oprette et fast 
RI-udvalg for ungdomsudvekslin-
gen, og tilsvarende afvisning for In-
teract og NGSE.

I stedet blev det vedtaget at æn-
dre bestemmelserne for faste RI 
udvalg, til at oprette midlertidige, 
aktuelle udvalg.

Rotary International 
– kontingent
Det blev vedtaget at medlemskon-
tingentet hver 1. juli og 1. januar 
bliver:

2022/23 USD 35,50 // 2023/24 
USD 37,50 // 2024/25 USD 39,25 
// 2025/26 USD 41,00

Forslag til ændring af betalings-
terminerne fra nuværende halvårlig 
til månedlig blev afvist.

Det blev afvist at ændre kontin-
gentet for medlemmer under 40 år.

Distrikter
Det blev afvist at sløjfe den årlige 
distriktskonference.

Det blev vedtaget at revidere pro-
cessen for fritagelse af mødepligt.

Der er ikke længere krav om ind-
beretning af mødestatistik.

Et forslag om at ændre mødesta-
tistik til antal klubmedlemmer blev 
afvist.

Det blev vedtaget at give mulighe-
der for et pilotprojekt til at afprøve 
nye metoder og mere lokal støtte og 
en regional styringsstruktur.

Pilotprojektet skal føre tilsyn 
med klubber og klubmedlemmer, 
der tilpasser sig den moderne tids 
nye muligheder. Projektet omfatter 
kun klubber i RIBI, New Zealand og 
Australien.

Torben Folmer Bech
COL repræsentant 1440
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ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE
RLI - Rotaryåret 2021/22
Rotaryåret 2021/22 var året, hvor 
vi igen kom i gang med kursusvirk-
somheden efter corona pandemien, 
og det var vi mange, der havde glæ-
det os til.

Vi har i året gennemført fuldt 
RLI program med RLI-14 i Ran-
ders i efteråret 2021 og RLI-15 i 
Aalborg i foråret 2022. Herudover 
blev gennemført et landsdækkende 
RLI-G kursus på Fjelsted Skov Kro 
i november 2021 samt et reduceret 
RLI-kursus for vore to rotaryklub-
ber på Færøerne i juni 2022. 

RLI - Rotaryåret 2022/23
Vi planlægger et fuldt RLI-pro-
gram igen i det kommende rota-
ryår 2022/23 med to grundlæg-
gende RLI-kurser i hhv. efterår 
2022 (17/9, 8/10 og 12/11 2022 i 
Rebild) og forår 2023 (tid og sted 
tilgår). 

Landsdækkende RLI-G kur-

sus gennemføres 18-19. november 
2022 på Fjelsted Skov Kro.

Endelig gennemfører D-1440 
et særligt kursus i facilitering for 
AG og udvalgsmedlemmer den 25. 
august og 5. september 2022 i Aal-
borg, hvori RLI har en stor aktie.

RLI-15 Aalborg
RLI-15 blev afsluttet den 21 MAJ 
2021 på TAMU Center Aalborg i 
Nørresundby. I kursusforløbet har 
17 fået overrakt RLI-certifikater og 
-nåle således:

På modul 1 den 26 MAR 1 stk.
På modul 2 den 23 APR 7 stk.
På modul 3 den 21 MAJ 9 stk.

Kursus fik en meget positiv evalue-
ring af kursisterne.

RLI-Graduate-7
Det landsdækkende RLI-Graduate 
kursus nr. 7 gennemføres 18 NOV 
kl. 1800 -19 NOV kl. 1630 på Fjel-
sted Skov Kro, Fyn. D-1440 har 6 

pladser, og invitationer er i uge 19 
udsendt til distriktets præsidenter 
og sekretærer.

Reduceret RLI kursus på 
 Færøerne 
Reduceret RLI kursus på Færø-
erne gennemføres 10-12 JUN 2022 
i Thorshavn. I alt 10 kursister fra 
Thorshavn og Klaksvig Rotary 
Klub deltager. Flemming Larsen og 
Britta Hedegaard forestår uddan-
nelsen på Færøerne.

Kursus i facilitering
RLI deltager sammen med distrik-
tets uddannelsesudvalg i nyt kursus 
i facilitering på TAMU Center Aal-
borg i Nørresundby den 25 AUG og 
5 SEP 2022, begge dage kl. 1700-
2100.

Flemming Larsen
Aalborg Nørresundby 

Rotary Klub 
Leder RLI D-1440

The Rotary Leadership Institute 
DENMARK DIVISION  

D-1440 
 

           

På RLI-15, modul 2 i Aalborg den 23. april afsluttede 7 rotarianere deres RLI-kursus og fik overrakt diplomer og RLI-nåle.
På billedet ses de 7 glade rotarianere: Leo Bøgedal Rasmussen, Skive Fjord Morgen; Heidi Thomsen, Aars; Søren Pihlkjær Hjortshøj, 
Aalborg Stigsborg; Anders Tornegård Olesen, Bjerringbro; Marianne Frank Mogensen, Rebild; Bent Laier, Nibe og Jan Bjerre Holst, 
Aalborg Nørresundby. Vi ønsker hjerteligt tillykke.



Maj-juni 2022 11

De seneste år er Rotarys medlemstal 
som bekendt dalet på landsplan og 
desværre også i Randers. Derfor tog 
byens fire klubber i efteråret initia-
tiv til at lade én fra hver klub indgå i 
en arbejdsgruppe med det kommis-
sorium at se på, hvilke muligheder 
der kunne være for et bærekraftigt 
Rotary i byen fremover. Randers har 
pt. 140 rotarianere, hvilket er ca. 50 
færre end for 10 år siden! Klubberne 
har i mange år haft et samarbejde 
omkring projekter, fx sæbekasselø-
bet, således er der i forvejen et godt 
fællesskab i byen. 

I januar forelagde arbejdsgruppen 
dets konklusion for klubberne, og 
denne anbefalede, at de fire klubber 

blev reduceret til tre. Efterfølgende 
arbejdede klubbestyrelserne med 
modeller for revisionen, og det re-
sulterede i, at morgenklubben, Bre-
akfast Business, og Randers Søndre 
begge fortsætter uændret, mens 
Randers Vestre og Randers Østre 
fusionerer pr. 1.7.2022, ligesom den 
nye klub i samme moment navngi-
ves Randers Rotary Klub.

Arbejdet i bestyrelserne omkring 
den fremtidige struktur samt besæt-
telse af de praktiske opgaver er for-
løbet aldeles gnidningsløst, og begge 
klubber er meget tilfredse med den 
aftale, der er blevet indgået for den 
kommende fælles klub, fx hvad an-
går mødedag, -tid o.m.a.

Første møde bliver kædeover-
rækkelsen den 30. juni med forhå-
bentligt alle mand af huse. Randers 
Rotary Klub forventes fremover at 
mønstre omkring 55 medlemmer, 
der alle ser frem til et spændende 
og givtigt klubliv hver mandag kl. 
18:00 til 19:30 med domicil i Rota-
ryhuset.

Randers klubbernes samarbejde 
vil naturligvis fortsætte uanfægtet, 
og allerede i september og oktober 
er der henholdsvis Randers-Løb 
og koncert på Værket med Annette 
Heick og Randers Kammerorkester.

Birger B. Larsen, 
præsident Randers Østre RK

TO KLUBBER I RANDERS FUSIONERER

Endnu et vellykket RLI er overstået. Lørdag 21. maj modtog følgende RLI-diplomer og –nåle: Christian Kærsgaard, Frederikshavn 
City Morgen; Jens Nielsen, Rebild; Anders Nielsen, Dronninglund; Annette Ross Jakobsen, Nibe; Britta Joan Dissing Walker, Aaby-
bro; Finn Torben Krogsgaard, Dronninglund; Stig Risdahl Knudsen, Brønderslev; Pia Bach, Frederikshavn City Morgen og Agner 
H. Svendsen, Brønderslev. Vi ønsker hjerteligt tillykke.
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60 ÅRS KLUBJUBILÆUM

Han Herred Rotary Klub kunne sidste week-
end i maj fejre klubbens 60 års jubilæum. 
Det blev markeret ved at der blev plantet et 
”Rotary Egetræ” på Kirkepladsen i Fjerrit-
slev i overværelse af knap 100 mennesker, 
idet klubbens venskabsklubber fra hen-
holdsvis Stokke i Norge og Hjo i Sverige del-
tog med 50 gæster, ligesom borgmester og 
repræsentanter fra naboklubberne samtDG 
Jes Berg Gertsen  deltog.

Begivenheden blev efterfølgende fejret 
med reception og fest lørdag aften.
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FESTLIG MARKERING AF NY ERHVERVSPRIS  
I DRONNINGLUND ROTARY KLUB
Der var feststemning og højt hu-
mør, da Dronninglund Rotary Klubs 
præsident Jane Holm den 4. april 
kårede vinderen af klubbens nystif-
tede erhvervspris i overværelse af 
omkring 75 deltagere. Vinderen blev 
Lasse Gadensgaard, ejer af Nord-
turn Maskinfabrik ved Flauenskjold 
i Nordjylland. Han blev valgt blandt 
8 indstillede virksomheder og er-
hvervsledere og modtog prisen, der 
bestod af et diplom og et kunstværk 
lavet af den lokale kunstner, Rikke 
Barlebo, med Rotarys logo på en lille 
messingplade.

I indstillingen af Lasse Gadens-
gaard hed det blandt andet, at ”han 
til fulde indfrier betingelserne for at 
drive en innovativ virksomhed. Han 
udøver et engageret og visionært le-
derskab, er i øjenhøjde med sine kol-
legaer og kender sine kollegers kom-
petencer og tilbyder over tid mere 
ansvar til den enkelte. Det kræver, at 
man tænker innovativt og er omstil-
lingsparat i forhold til at kombinere 
maskineri og medarbejdere. Innova-

tion er også, at man begår fejl og mø-
der udfordringer, tager ved lære og 
efterfølgende manøvrerer udenom”.

Uddelingen af erhvervsprisen 
fandt sted i den hyggelige foredrags-
sal på Dronninglund Efterskole, 
hvor der indledningsvis var mulig-
hed for at netværke i forbindelse 
med et traktement, som skolens ele-
ver havde sørget for. 

Forstander Bitten Kjær bød vel-
kommen og fortalte om skolens til-
bud, hvorefter Ernst Trillingsgaard, 
tidligere direktør for Aalborg Kon-
gres & Kulturcenter, gav sin opskrift 
på succes i erhvervs- og kulturlivet 
med mange sjove anekdoter fra en 
spændende erhvervskarriere.

Inden selve prisuddelingen præ-
senterede Rikke Barlebo kunst-
værket, der symboliserede succes, 
dynamik og initiativ, men også ud-
fordringer, som bedst klares i fælles-
skab og samarbejde.

Inden Dronninglund Rotarys 
præsident Jane Holm åbnede guld-
kuverten med vinderens navn, 

fortalte hun kort om klubbens 
virksomhed og kriterierne for er-
hvervsprisen. Desuden takkede hun 
dem, der havde gjort det muligt at 
finde en vinder af prisen, herunder 
den nedsatte priskomité af erfarne 
erhvervsfolk.

I sin takketale understregede 
Lasse Gadensgaard vigtigheden af, 
at ”vi er glade, når vi kommer om 
morgenen, og glade, når vi går hjem 
efter endt arbejdsdag”.

Økonomisk har erhvervsprisen 
kostet ca. 10.000 DKK. Og den har 
både i forberedelsesfasen og i gen-
nemførelsen givet klubben masser 
af god presseomtale og en række nye 
følgere på klubbens Facebook side. 
F.eks. blev omtalen på vores Face-
book side efter prisuddelingen set af 
næsten 5.000.

I Dronninglund Rotary Klub ser vi 
med forventning frem til også næste 
år at uddele erhvervsprisen. Prisen 
vil også fremover være et kunstværk 
fremstillet af en lokal kunstner.

Per Hylander

Kunstværket af Rikke Barlebo, der fulgte 
erhvervsprisen.

Projektgruppen, som stod bag Erhvervsprisen, er fra venstre Tom Jensen, Jane Holm, 
Frits Danielsen, Birgitte Lagergaard og Per Hylander.
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Distriktet har modtaget en dona-
tion til ungdomsudvekslingen på 
7.100 kr., og pengene er givet til 
sejlturen med Loa 2023.

I 2015-16 var Conlon Novak ud-
vekslingsstudent i Sindal Rotary 
Klub. Conlon havde et rigtig godt 
år, hvor sejlturen med Loa var et af 
højdepunkterne.

I 2017 var Conlon Novak tilbage 
i Sindal, hvor han deltog i hans tid-
ligere klasses studenter dimission, 
som vidner om god integration i 
skolen. Siden har hans bror besøgt 
klubben i forbindelse med en Euro-
parejse. Senest har Conlons foræl-
dre besøgt Sindal RK her i foråret, 
hvor Rotarianer Morten Risager 
Nielsen og hans familie har væ-
ret vært for forældrene Mary Beth 
Renze og William Novak og vist 
dem rundt i Danmark.

Her er Mary Beths update på Con-
lons uddannelses forløb:

Since his formative year with 
the Sindal Rotary Club and Ro-
tary District 1440 from 2015-2016, 
Conlon graduated from Carnegie 
Mellon University (twice!) in his 
hometown of Pittsburgh, Penn-
sylvania, USA with — first with a 
bachelor’s degree in Information 
Systems, and then a master’s de-
gree in Human-Computer Interac-
tion. He now lives in Washington, 
DC, working as a consultant for 
Deloitte, and hopes to visit Den-
mark again soon.

Vi er i ungdomsudvekslingen i 1440  
meget taknemmelig for donationen 
i et år, hvor antallet af studenter er 
lavt, grundet opstart efter Corona. 
Det er altid dejligt at opleve, hvad et 
udvekslingsår gør for de unge mht 

selvstændighed, forståelse  og per-
sonlig mental styrke.

Distrikt 1440 sender en varm tak 
til familien Novak for deres dona-
tion. Samtidig er det også en flot 
gestus til Sindal Rotary Klub for et 
vellykket værtskab i klubben.

Udvekslingsprogrammet skaber 
tætte bånd på tværs af verden. 

DC 1440, Svend Christensen
 

Conlon Novak.

Kære Rotarianer
Glæd dig til en rigtigt hyggelig Rotary-aften i selskab 
med Tordenskiold og alle hans festklædte og skarpladte 
soldater – vi pynter op til fest både ude og inde med 
oplevelser for øjne, ører og gane!
De tre Rotary-klubber i Frederikshavn inviterer til 
distriktets 50-års jubilæumsfest og indsættelse af ny 
guvernør onsdag den 22. juni på Knivholt Hovedgård 
ved Frederikshavn.

Program

17.30  Ankomst, registrering og velkomstdrink  
under kammeratligt samvær

18.00 Velkomst, fællessang og 3 minutter
18.45  Som forret serveres tapas, efterfulgt af 

jubilæumstale 
19.45  Hovedret er specialiteten Tordenskiold 

Benskank med spændende, historiske indslag  
samt auktion over Steen Karlsen-maleri til 
fordel for Smil Fonden

20.45  Udendørs kædeoverrækkelse, festtale og 
kanonsalut med Tordenskiolds Soldater

21.45	 	Dessert	er	klassisk	æblekage	med	kaffe	og	
småkager til festlig og farverig musikalsk 
underholdning med bl.a. sanger og skuespiller 
Caspar Phillipson med ensemble

22.30 Tak for i aften!

Alt dette for kun 375 kr!

Tilmeld dig og din partner med det samme og senest 
den 13. juni. Pris per kuvert er kun kr 375,- for hele 
aftenen inkl. vin og vand ad-libitum. 
Vi glæder os til at se rigtigt mange Rotary-kammerater 
denne aften og ønsker alle velkommen. 
Frederikshavn Rotary, Bangsbostrand Rotary, 
Frederikshavn City Morning Rotary og  
Rotary Distrikt 1440

Invitation til indsættelse af ny guvernør og

50-års jubilæumsfest
Onsdag den 22. juni i Frederikshavn

TÆNK PÅ ANDRE – TAG ANSVAR – GØR EN FORSKEL

DONATION TIL UNGDOMSUDVEKSLINGEN
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER!
Indmeldt siden sidste  månedsbrev:

Ebeltoft 
Jørgen Brøgger

Frederikshavn 
Bangsbostrand:
Mads Trekær Bech

Frederikshavn City:
Henrik Adamsen
Stefanie Lynge Eriksen

Grenaa:
Annemette Gregersen
Jan Petersen
Niels Høj Rasmussen
Torben Duus

Grenaa GoMorgen:
Karen Lassen

Grenaa-Djurs:
Lars Kelstrup

Hobro:
Flemming Koch

Løgstør:
Claus Bernt Sørensen

Nibe:
Palle Vang

Nykøbing Mors:
Gerhard Mark
Ib Lank
Randers Business Breakfast:
Maria Gimm Feltendal

Skive Fjord Morgen:
Oleksandr Pryadko

Skivehus:
Jacob Hesselbjerg Sørensen
Louise Møller Pedersen

Torshavnar:
Monica Hjelm Rasmussen

Viborg Morgen:
Lene Andreassen

Aalborg Nørresundby:
Troels Kamstrup

Aalborg Rotaract:
Leonora Hedegaard

Aalborg Vestre:
Karin Mølgaard Skals

Aars:
Jørgen Brunsborg

ICC (INTER COUNTRY COMMITTEE DANMARK-LITAUEN)
Alle distrikter i DK samt distrik-
terne i Litauen har lavet et samar-
bejde for 7-8 år siden, der indled-
ningsvis primært gik på, at vi fra 
dansk side udvalgte nogle litau-
enske studenter, som kunne få et 
scholarship på ca 8.000 kr. pr. år. 

Det er de litauenske Rotary-klub-
ber, der finder ansøgerne – og står 
inde for, at der er et legalt behov. 
Det er os i DK, der udvælger ud fra 
ansøgningerne. Alle distrikter i DK 
er repræsenteret i komitéen. Vi – 
dvs klubber i DK – har p.t. omkring 
12 scolarships kørende. 

Rotarys idé med ICC er også et 
kulturelt samarbejde. At gøre en 
forskel.

ICC-medlemmer i DK og Litauen 

ses en gang om året. Her evalueres 
på scolarships – og de litauenske 
medlemmer fremviser egnede pro-
jekter, de selv, og vi fra DK, kan del-
tage i.  

Eksempler: På hospitalet i Ke-
dainial har klubber i DK skaffet 52 
trykaflastende madrasser (kr. 1500 
pr stk). Naturligvis er både RDH og 
Rotary Foundation med-finansie-
rende.

Nogle klubber har fået indsam-
let midler til såkaldte ”saltrum” på 
hospitalet i byen Kupiskis – særlig 
vigtigt i forlængelse af Corona-be-
handling.

Et kæmpeprojekt, ”Dyner der 
luner”, er landet meget lykkeligt i 
år 2021-22. Knud Skov og Anette 

Løwert fra D.1461 fik kontakt med 
en virksomhed, der lejer dyner ud 
til hoteller. Disse skal udskiftes 
med passende mellemrum. Vi blev 
spurgt, om vi kunne aftage dem – 
og det blev til 1800 dyner, som Ro-
tary klubberne i Litauen har fordelt 
personligt til børnehjem, plejehjem. 
Det har været en vældig succes. 

Er der klubber, der ønsker at del-
tage med et scholarship, ligger det 
lige til højrebenet at deltage her.  
Ligeledes kan der arrangeres kul-
turel udveksling for alle – hvor li-
tauenerne laver et færdigt program 
for deltagerne. Mere herom, når 
det skal løbe af stablen – vel efterår 
2023.

Chr. Boldsen, PDG. 
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