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Jeg er nu ved at være færdig med klub-
besøgene, og det har været en øjenåb-
ner for mig. Jeg har set, hvor forskellige 
klubberne er, og dog alligevel ens. Den 
samme grundstruktur, men hvor de en-
kelte klubber har hver deres kultur. Jeg 
kan tydeligt se, at klubberne læner sig 
op ad deres gamle kultur, men samtidig 
prøver på at forny sig. 

Der er helt klart et generationsskifte 
på vej i Rotary, og det hænger også sam-
men med, at vi fra internationalt hold 
får lidt videre rammer at operere inden-
for. Vi kan nu optage medlemmer, der 
udviser lederskab, er lederskikkelser, 
men ikke behøver at sidde i spidsen for 
en virksomhed. Vi har mulighed for at 
holde 14-dages møder, hvis klubberne 
vil. Det har vist sig, at det kun er få af 
klubberne, der har skiftet. Der er mu-
ligheder for at kalde udvalgsmøder for 
Rotary møder. I dag er det en selvfølge, 
at man kommer til et Rotarymøde når 
man kan, at man har ”mødelyst”, men at 
der kan være familie eller arbejde, der 
forhindrer dette. 

Når man er med i en Rotary klub, 
er man selvfølgelig med i et netværk, 
erhvervsnetværk, socialt netværk, eller 
andet	netværk,	defi	neret	af	hver	enkelt	
klub. Flere klubber er i den seneste 
tid begyndt at fokusere på og udvikle 
erhvervsnetværket	 og	 ligesom	 fi	nde	

tilbage til det oprindelige, vi skal bare 
huske, at Rotary er mere end det. 

Rotary International har i år in-
troduceret en ny kampagne, ”People of 
Action”, og selv om klubberne endnu 
ikke har kastet sig ind i den kampagne, 
har de selv følt, at tiden er inde til at 
gøre noget andet. Der skal handling til, 
nu har vi diskuteret længe nok. Rundt 
omkring i distriktet er der ved at komme 
forskellige nye tiltag, og det er sundt 
for en organisation, at der sker forny-
else. Fortsæt med det, men udnyt jeres 
netværk til at fortælle andre om, hvad I 
har gang i, så de nye tiltag kommer hele 
distriktet til gode. Så selv om vi ikke 
følger RI’s kampagne, har vi selv følt, 
at der er behov for forandring. ”Lad os 
som ledere arbejde sammen, inspirere 
hinanden og være med til at ændre vo-
res samfund”. 

I år er Rotaract 50 år, og der er på 
landsplan	fl	ere	arrangementer	med	”po-

sitivt hærværk” på vej. Nogle af vores 
Rotaract klubber i distriktet har det 
desværre lidt hårdt, så lad os hjælpe 
dem	det	vi	kan,	med	at	få	tiltrukket	fl	ere	
unge mennesker til Rotaract, og det 
gælder jo ikke mindst fadderklubberne. 
Lad os gøre en forskel på dette punkt. 

Vi er ved at komme ind i sidste kvar-
tal af Rotaryåret, og det betyder jo, at 
Guvernør 2020-21 er ved at være på 
plads: Det er Laila Christensen fra Aal-
borg Nørresundby Rotary Klub. Når 
hjulet drejer betyder det også, at di-
striktet	får	behov	for	rotarianere	til	fl	ere	
af funktionerne, så overvej om du ikke 
har noget at byde ind med. Helt aktuelt 
mangler vi fra 1. juli en assisterende gu-
vernør til område 2, Hjørringklubberne, 
Hjallerup, Hirtshals, Dronninglund og 
Brønderslev, så en ekstra opfordring til 
disse klubber. 

Egon Jensen
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Distriktets forårsseminar, der blev af-
holdt den 3. marts i Aars Messecenter, 
gav god inspiration til det kommende 
års arbejde i klubberne.

Præsidenten i Aars Rotary Klub, Car-
sten Kjeldsen, kunne byde velkommen 
til de 130 deltagere, og gav efterføl-
gende ordet til Mads Ilsøe for 3 minut-
ter.

Årets tema og mål
Guvernør for det kommende Rotary-år, 
Jens Martin Hansen, rettede en tak til 
sin klub for den opbakning, han har fået 
med mange af de opgaver, der følger 
med hvervet. Ud over forårsseminaret 
skal der også afholdes kædeoverræk-
kelse og distriktskonference i Aars.

Han fortalte om sit gode indtryk af 
årets verdenspræsident, Barry Rassin, 
der kommer fra Bahamas, og introduce-
rede årets tema, Be the Inspiration, samt 
årets logo, der viser en bølge.

Barry Rassins målsætninger er udgi-
vet på dansk i en folder, der vil blive 
uddelt til alle distriktets medlemmer. 
Her lægges vægt på at styrke klublivet 
og medlemstallet, at yde humanitær 
service og at øge kendskabet til Rotary. 
Desuden opfordres til et aktivt brug af 
den internationale hjemmeside, www.
rotary.org, hvor klubbernes planer og 
resultater bør lægges ind under Rotary 
Club Central.

Jens Martin kom også ind på di-
striktets fokusområder, der for det kom-
mende år er:

•	 Synlighed
•	 Klubudvikling
•	 Projekter

•	 Netværk
•	 Ungdomstilbud
•	 Uddannelse

Projekter
Torben Folmer Beck, Rosenholm Ro-
tary Klub, fortalte om de økonomiske 
støttemuligheder, der er til projekter fra 
henholdsvis Dansk Rotarys Hjælpefond 
og fra The Rotary Foundation. Hjælpe-
fondens midler er opbrugt for i år, men 
er klar igen fra 1. juli. Støtte fra TRF 
til henholdsvis DDF og GG projekter 
kræver, at klubben skal være autoriseret 
– det sker ved et distriktsseminar, der 
næste gang afholdes 13. november.

Rotaract
Christian Schmelling Pedersen fra Aal-
borg Rotaract, der i det kommende år 
også er præsident for DANIO (Rotar-
act i Danmark), fortalte om nogle af 
de aktiviteter, de giver sig af med. Den 
13. marts fejrer Rotaract 50-års dagen 

for stiftelsen af den første klub i North 
Carolina, og det markeres med, at alle 
Rotaract klubber i Danmark udøver 
”positivt hærværk”, i Distrikt 1440 på 
Dyrenes Bestyttelses internat i Hjal-
lerup.

Christian fortalte, at det kører godt 
for klubben i Aalborg, men at der er 
medlemsproblemer i både Randers og 
Hjørring, og opfordrede Rotaryklub-
berne til øget samarbejde, og gerne pro-
filering	 hos	 hjemvendte	 udvekslings-
studenter.

10 år med Rotary på sidelinjen
Kitten Engstrøm, der var i Ecuador 
som udvekslingsstudent i 2006-07, for-
talte begejstret og inspirerende om sine 
gode relationer til Rotary. Hun var på 
et NGE (nu NGSE) ophold i Brasilien i 
sommerferien 2013, i 2015 deltog hun i 
RYLA seminaret, hvor hun blandt andet 
fik	en	personlighedstest,	og	i	både	2016	
og 2017 var hun hjælper på udveks-

Den talrige forsamling lytter til Jens Martins fortolkning af logoet for 2018-19.

Jens Martin Hansen kunne på forårs-
seminaret præsentere DGND (district 
governor nominated designated), 
hvilket vil sige guvernør i Rotaryåret 
2020-21.

Distriktets nomineringsudvalg har 
udpeget Laila Christensen fra Aalborg 
Nørresundby Rotary Klub.

Samtidig fortalte Jens Martin, at 
Assisterende Guvernør i område 2, 
Merethe Madsen, desværre må stoppe 
til sommer på grund af sit arbejde. 
Hvervet er lige nu vakant, og gode for-
slag modtages gerne til at være AG for 
klubberne i Brønderslev, Dronning-
lund, Hirtshals, Hjallerup og Hjørring.

Distriktsguvernør 2020-21
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lingsstudenternes Europa-tur. I 2013 
blev Kitten medlem af Rotaract, og 
under et USA-ophold sidste år var hun 
gæstemedlem i et par måneder hos Ro-
taract i Chicago, og opnåede tilmed at 
komme til møde i Rotary One RC. Akti-
viteterne med Rotary har givet Kitten et 
stort netværk og mange venskaber.

Specielle seminarer
De følgende timer af forårsseminaret 
blev afholdt i forskellige grupper. De 
kommende præsidenter havde PETS-
møde med Jens Martin Hansen og deres 
respektive AG-ere. Her kom han bl.a. 
ind på, at han i det kommende år vil 
lægge specielt vægt på at
•	 Styrke klubberne
•	 Få	flere	medlemmer
•	 Skabe engagement

Jens Martin pointerede, at engage-
ment bl.a. skabes gennem projekter, 
og der er nød nok til alle, hvad enten 
indsatsen resulterer i donering af nød-
hjælpsbokse eller gennemførelse af 

store Global Grant projekter. For øje-
blikket arbejdes der med planer om en 
samlet dansk Rotary indsats for grøn-
landske børn, det vil vi høre mere om 
på et senere tidspunkt.

Distriktets budget for det kommende 
år skal vedtages på PETS, og det blev 
det også denne gang – med nedsættelse 
af distriktskontingentet, men en tilsva-
rende forøgelse af medlemmernes bi-
drag til Rotary Foundation.

Det kommende års sekretærer var 
på skolebænken hos landssekretær As-
bjørn	Isaksen,	hvor	de	blandt	andet	fik	
en god indføring i både den danske og 
den internationale hjemmeside, ligesom 
terminer for indberetninger m.m. blev 
gennemgået.

Der var et seminar for nye rotari-
anere,	 hvor	 deltagerne	 fik	 et	 dybere	
indblik i organisationens alsidighed, 
og hvor de også diskuterede forskellen 
mellem at være medlem af Rotary og at 
være Rotarianer…

Og endelig var der et seminar om-

kring de mange muligheder, der er for 
at gøre en indsats i samfundet, lokalt og 
internationalt, gennem udførelse af pro-
jekter. Det inspirerende seminar blev 
fulgt op af en god diskussion om mulig-
hederne	for	finansiering	af	projekterne.

Skab stolthed om Rotary
Tilbage i plenum havde distriktstræner 
Laila Christensen ordet for at fortælle 
om de mange uddannelsestilbud, som 
distriktet tilbyder, både internt i klub-
berne og ved distriktsseminarer. Ved at 
deltage i nogle af disse tilbud bliver det 
understreget, at Rotary er et netværk 
med mening, og at det er en organisa-
tion, vi kan være stolte af.

Nadia Nordberg Nielsen fra Aalborg 
Nørresundby RK supplerede med at 
tale varmt om RLI, der både giver Ro-
tary-info, inspiration og motivation.

Synlighed på de sociale medier
Peter Eigenbroth, der er formand for 
distriktets PR-udvalg, kom kort ind på, 
hvordan vi kan synliggøre Rotary, ikke 
bare i de traditionelle medier, men i sær-
deleshed i de sociale medier. Senere på 
året bliver der afholdt et aften-seminar 
om brugen af FaceBook, fortalte han.

Ud over alle de mange inspirerende 
indlæg var der i pauserne god mulig-
hed for at skabe netværk med rotaria-
nere fra distriktets klubber, og der var 
tilfredshed at spore hos guvernør elect 
Jens Martin Hansen, da han afsluttede 
distriktets forårsseminar.

 Eig

Indgangen til Messecentret var blo-
keret af et SB-telt – med åbning også 
bagtil…

Såvel ShelterBox som Water Survival Box blev demonstreret på forårsseminaret. 
Forhåbentlig giver det god opbakning fra klubberne…

På PETS-mødet fremlagde Jens Mar-
tin Hansen det aktuelle oplysnings-
skema fra klubberne forud for guver-
nørbesøget til debat. Det gav en god 
diskussion om brugen af skemaet, 
og om behovet for formøderne med 
klubbernes bestyrelse. Det er måske 
overflødigt	 hos	 de	 mindre	 klubber,	

hvor stort set alle klubmedlemmer 
deltager i formødet, eller det kunne 
måske ændres til et møde med be-
styrelsen efter klubmødet. Input fra 
diskussionen drøftes efterfølgende 
i guvernørgruppen, med respekt for 
klubbernes forskelligheder…

Skal vi ændre på guvernørens klubbesøg?
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Be the inspiration
Hvem er Barry Rassin? Den kommende 
verdenspræsident er en behagelig per-
son, der er nede på jorden. Han er en 
leder, der går foran men som ikke går 
alene. Som han siger: Hvis en leder der 
går forrest, går alene – så er han ikke 
en leder – men blot en vandrer. Med en 
forfriskende og humoristisk tilgang var 
hans budskab enkelt. 

Rotary Vision:
“Sammen ser vi en verden, hvor folk 
forener og handler for at skabe varig 
forandring - over hele kloden, i vores 
samfund og i os selv.” (Bæredygtighed).

Be the Inspiration – og gør det med 
mod, vilje, optimisme og kreativitet.

•	 Mod: Mod til at prøve ting, med ri-
siko for at fejle.

•	 Vilje: Vilje til at tro på at det du gør 
er rigtigt og ikke give op, når det ser 
sværest ud.

•	 Optimisme: Fortæl den gode historie 
og sikre dig, at du gør det i en god og 
positive tone.

•	 Kreativitet: Find nye veje til at nå 
dine mål. Det gælder i klubben, ved 
medlemshvervning og ved branding 
af Rotary.  Det nye Rotary giver en 
masse	 fleksibilitet	 –	 en	 fleksibilitet,	
mange klubber endnu ikke har taget 
til sig.

Logo’et kan give os inspirationen af det 
uendelige hav, der sammensmelter vore 
verdener og bliver til en enhed, der i 

store mængder kan nå de mål man vil.  
Med havet kan logoet også ses som en 
skøn surferstrand, hvor bølgerne slår 
ind over den varme strand og giver de 
unge mennesker muligheden for at ud-
fordre og bekæmpe bølgen med mod, 
vilje og Optimisme. 

Vejen til at nå vore drømme er at 
turde
Vi skal gå foran og ”Være inspiratio-
nen” til at gennemføre positive ændrin-
ger, udfordre den daglige trummerum 
og være inspiratorerne for klubberne 
og medlemmerne. Det skal vi gøre med 
vilje, mod, optimisme og kreativitet. 
Tænkt anderledes og vær ikke bange 
for at prøve noget andet. 

Hvis vi gør det samme i morgen som 
vi gjorde i går – så er vi sikker på at få 
det samme resultat. 

Jens Martin Hansen

Aalborg Stigsborg Rotary Klub fejrede 
sit 50 års jubilæum den 9. marts 2018. 
Jubilæet blev markeret med en recep-
tion, der blev afholdt på klubbens hjem-
sted, Aalborg Kongres og Kultur Cen-
ter. Det blev et glædeligt gensyn med 
mange tidligere medlemmer, præsiden-
ter og præsident electer fra Aalborg, 

Nibe og Rebild, samt gæster bl.a. fra 
klubbens venskabsklub Almere New 
Town Rotaryklub, Holland.

Med afsæt i 50 års jubilæet var det 
lykkedes at få indsamlet kr. 120.000, 
som blev overrakt til projektet Hospice 
Vangen, Nørresundby, der bliver taget 
i	 brug	 i	 2019.	 Beløbet	 skal	 finansiere	

TV på stuerne, samt give mulighed for 
intern TV-kommunikation. 

Fra Almere New Town Rotaryklub, 
Holland, var der kagemand og 2 bind 
sjældne Dansk-Hollandske bøger skre-
vet på dansk. Blandt talerne var borg-
mester Thomas Kastrup-Larsen, der 
havde rosende ord til jubilaren. ”I gør 
et	flot	stykke	arbejde”,	lød	det	anerken-
dende. ”Det har en kæmpe værdi, at vi 
har folk som Jer, der kærer sig.” 

Præsident  Gregers Gregersen og 
præsident elect Hans Hervert Pedersen, 
Aalborg-Nørresundby Rotary Klub, 
der er Aalborg Stigsborgs fadderklub, 
overrakte et par klenodier, nemlig klub-
bens	savnede	gæstebog	og	klubflag,	der	
angiveligt i mange år havde gemt sig i 
Nørresundbyklubbens arkiv. 

Guvernør for D-1440 Egon Jensen, 
der også repræsenterede Rotary Dan-
marks Hjælpefond, ønskede klubben 
held og lykke med de igangværende 
aktiviteter og udtrykte samtidig til-
fredshed med klubbens engagement på 
distriktsniveau. 

Jubilæumsgave til Hospice

DG Egon Jensen, Præsident Karina Kellmer, Aalborg Stigsborg Rotary Klub, 
AG Jes Berg Gertsen, Aalborg Stigsborg Rotary Klub



Marts 2018 5

Weekenden fra den 9. til den 11. februar 
stod Aalborg Rotaract for at arrangere 
Rotaract Danmarks årlige nationale 
generalforsamling, bedre kendt blandt 
Rotaractere som DANIO-konferencen.

Det primær formål med denne week-
end er, at bestyrelsen for DANIO (for-
kortelse for Danish Information Orga-
nisation), som er Rotaract Danmarks 
nationale paraplyorganisation, er at 
samle information, støtte og distribuere 
viden blandt de danske Rotaract klub-
ber. Aalborg Rotaract havde i år påtaget 
sig rollen som arrangør og vært for årets 
konference,	hvor	fire	af	klubbens	med-
lemmer har stået i spidsen for at stable 
hele	 weekenden	 på	 benene.	 Disse	 fire	
er Jack Lebek, Amalie Elton Baisgaard, 
Alexander Bering og Christian Schmel-
ling Pedersen. De havde planlagt en 
weekend, som havde fokus på det so-
ciale blandt landets Rotaractere for at 
skabe og styrke venskaber. 

Weekenden startede fredag med en 
workshop afholdt af Laila Christensen, 
distriktstræner i 1440, med fokus på 
hvorfor det lige netop er Rotaract, man 
er medlem af, og hvad det giver per-
sonligt såvel som fagligt, hvilket giver 
både erfarne og nye Rotaractere noget 
at tænke over. 

Lørdag stod programmet hovedsage-
ligt	 på	 den	 officielle	 konference	 med	
beretninger fra DANIOs præsident He-
lene Sloth fra Frederiksberg Rotaract, 
beretninger fra landets fem distrikter, 

gennemgang af økonomien og valg til 
næste års bestyrelse. Aalborg Rotar-
acts Christian Schmelling Pedersen og 
Amanda Liv Loiborg blev valgt til hen-
holdsvis Præsident og Vicepræsident 
for DANIO-bestyrelsen. 

Koblet med alt det formelle var der 
også tid til noget inspirerende og sjovt. 
Inspirationen kom i form af et oplæg fra 
Aalborg Pirates’ administrerende direk-
tør Thomas Bjuring, som fortalte om sin 
karriere og hvordan det er at stå i spid-
sen for et professionelt sportshold. Det 
sjove kom ved, at alle deltagerne i små 
hold skulle prøve kræfter med escape 
rooms, som testede både deres evner til 
at kommunikere, samarbejde, tænke ud 
af boksen og arbejde under tidspres.

Lørdag aften, som markerede afslut-
ningen af DANIO-konferencen, stod 

på maskebal, hvor deltagerne skulle slå 
katten af tønden, festmiddag, DANIO 
Awards, anerkendelser og en fest, som 
først sluttede langt ud på natten.

Søndag morgen kunne Aalborg 
Rotar act sige “tak for denne gang, og 
vi ses igen” til både nye og gamle be-
kendtskaber efter et vellykket arrange-
ment. 

Aalborg Rotaract siger af hjertet tak 
til alle der deltog i arrangementet, både 
for det gode fremmøde, men også for at 
arrangementet og det planlagte program 
blev taget imod med åbne arme. 

Skrevet af Amalie Elton Baisgaard 
(Præsident elect Aalborg Rotaract) og 

Christian Schmelling Pedersen
(Præsident elect DANIO)

DANIO konference afholdt af Aalborg Rotaract

Workshop ved distriktstræner Laila Christensen, emnet som diskuteres
“Hvorfor Rotaract?”

Fælles billede af alle deltagere i maske og festtøj.



Torsdag den 8. marts havde de 7 Ro-
tary klubber i Frederikshavn, Sindal, 
Skagen og Sæby sat hinanden stævne i 
Arena Nord. Ikke færre end 124 rotari-
anere og deres gæster deltog for at høre 
tidligere drabschef Ove Dahl fortælle 
om sine oplevelser under overskriften 
”Drabschefen – nye sager”.

Ove Dahl er lige nu aktuel på Kanal 
5, hvor han og Kurt Kragh, der også er 

tidligere drabschef, giver seerne et ind-
blik i politiets efterforskningsarbejde. 
Som på tv fortalte Ove Dahl denne af-
ten indlevende om nogle af de sager, 
han har været med til at opklare. 

Aftenens foredrag var delt i to, hvor 
første halvleg primært omhandlede de 
processer, politiarbejdet gennemgår 
ved opklaring af drab, som fx identi-
fikation	 af	 offer	 og	 indsamling	 af	 fin-

geraftryk, dna og andre tekniske spor, 
der kan være med til at opklare forbry-
delsen. Begge dele kan være med til at 
bestemme, om der er tale om et såkaldt 
fjern- eller kontaktdrab. Forskellen på 
de to ligger i, om der er en personlig 
relation mellem offer og gerningsmand; 
i	langt	de	fleste	tilfælde	er	der	en	rela-
tion, og drabet betegnes som kontakt-
drab. Ove Dahl vurderer, at ca. 35-40 
af de 50 drab, der i gennemsnit begås 
om året i Danmark, er kontaktdrab, og 
selvom 50 drab er 50 for mange, så er 
Danmark et fredeligt land, når vi sam-
menligner med lande omkring os. Sam-
tidig er opklaringsprocenten i Danmark 
høj, da langt størstedelen af de drab, der 
begås i Danmark, er kontaktdrab – det 
er nemlig langt vanskeligere at opklare 
et fjerndrab end et kontaktdrab, da man 
ved	fjerndrab	ikke	kan	finde	en	forbin-
delse mellem offer og gerningsmand. 
I dag er der 11 uopklarede drab i Dan-
mark, og de er alle fjerndrab.

Efter en kort kaffepause, hvor del-
tagerne havde mulighed for at købe 
nogle	af	Ove	Dahls	bøger,	fik	de	tilhø-
rende historien om ’Amagermanden’, 
der i 2011 blev idømt livstid for sine 
forbrydelser. Amagermanden, hvis rig-
tige navn er Marcel Lychau Hansen, 
blev dømt for rovmord, et sexdrab og 
seks voldtægter begået i tiden fra fe-
bruar 1987 til september 2010. Ove 
Dahl var drabschef fra 1989 til 2011, og 
han var altså med til opklaringsarbejdet.

Afslutningsvis var der spørgsmål fra 
salen, og Ove Dahl svarede beredvilligt 
på spørgsmål om både hans egen per-
sonlige oplevelse med at være så tæt på 
grusomheder og på spørgsmål til speci-
fikke	sager.

Rikke Sørensen, 
præsident i Frederikshavn City Klub

En drabschef til intercitymøde i Frederikshavn

Brian Munck, der er næste års præsident i Sæby Rotary-
klub, overrakte overskuddet fra aftenens arrangement til 
socialrådgiver Pernille Møller og fængselsbetjent Lene 
Dahl, der begge arbejder på et projekt for børn af indsatte 
på Kravskovhede Statsfængsel. Flere af aftenens deltagere 
ønskede at støtte yderligere, så der indløb et større beløb 
via Mobile Pay. 

Foto: Helle Hornshøj

Ove Dahl, der har været ansat 40 år i politikorpset, er tidligere kriminalinspek-
tør i Københavns Politi, hvor han også har båret titlerne drabschef, røverichef 
og souschef i Drabsafdelingen. I 2012 udgav han sammen med Stine Bolther 
bogen ’Drabschefen – de nyeste sager’.

Foto: Helle Hornshøj
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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:
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 
14. mar. Aalborg Nørresundby
21. mar. Hobro
22. mar. Hjallerup Morgen

Øvrige begivenheder:
15. mar. Rotary Akademiuddannelse  
  Aalborg
14. apr. RLI Graduate Horsens
21. apr. RLI Sæby, modul 2
26. maj RLI Sæby, modul 3
30. maj Distriktsrådsmøde
21. juni Kædeoverrækkelse i Aars

Rotary Initiativpris

Velkommen til nye medlemmer!
Hjørring 
Kent Bundgaard Christensen
Karsten Mølgaard

Randers Vestre
Carsten Palsgaard

Skivehus
Svend-Erik Jensen

Sydthy
Finn Borre Andersen

Torshavnar
Aksel Haraldsen
Jóhanna Lava Køtlum
Joel undir Leitinum

Aalborg Vestre
Pia Stenstrup Dahl Højgaard

Igen er der desværre et minus i medlemstallet, 
idet vi har haft 15 udmeldelser siden sidste 
månedsbrev, mens der kun er kommet 9 nye 
medlemmer.

I forbindelse med Aalborg Søndre Ro-
tary Klubs 50 års jubilæum den 30. au-
gust 2013 indstiftede klubben en initia-
tivpris, som blev uddelt for første gang 
ved jubilæumsmødet mandag, den 2. 
september 2013.

Prisen tildeles en virksomhed i Nord-
jylland, der har taget et særligt initiativ 
ved en dynamisk erhvervsindsats eller 
ved at fremme kendskabet til Nordjyl-
land i og uden for landsdelen, herunder 
at have medvirket til at øge eller fast-
holde beskæftigelsen.

Modtageren kan også være en enkelt-
person fra en organisation eller fore-
ning, der har udvist utrætteligt gåpåmod 
på sit felt, søgt alternative løsninger og 
udvist handlekraft.

Initiativprisen består af et stykke stål 
fra jernbanebroen mellem Aalborg og 
Nørresundby med en pålimet messing-
plade, et diplom samt kr. 5000, der skal 
bruges til velgørende formål efter mod-
tagerens valg. Brostykket symboliserer 

modtagerens evne til at bygge bro og 
knytte Nordjylland sammen.

Årets prismodtager udpeges af et 
udvalg bestående af formanden for Aal-
borg Søndre Rotary Klubs erhvervs-
udvalg, en erhvervsadvokat, en revisor, 
begge fra Aalborg, og rektor for Aal-
borg Universitet. 

Tidligere modtagere af prisen omfat-
ter bl.a.: Musikkens Hus, Aalborg og 
Aalborg Lufthavn.

Forslag til modtager af Initiativprisen 
2018 bedes sendt til Finn Hindkjær, 
Aalborg Søndre RK, tlf. 22 96 18 44, 
mail:	finn.hindkjaer@gmail.com.
Fristen for nomineringer er medio april 
2018.


