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Distriktets forårsseminar blev afviklet 
lørdag den 2. marts i Cepheus Park – 
superliga stadion i Randers, med fl ot 
deltagelse af 135 rotarianere.

Præsident for Randers Østre RK, Erik 
Bo Christensen, bød velkommen til den 
talrige forsamling, og indledningsvis un-
derholdt Peter Harbo i sine 3 minutter 
med, hvordan han havde erhvervet fl y-
vercertifi kat.

Guvernør elect Birger Borch Larsen 
præsenterede det kommende års ver-
denspræsident, Mark Daniel Maloney 
fra USA og hans tema for året, Rotary 
connects the world. Klubberne opfor-
dres til at have fokus på bl.a. medlems-
udvikling, mødestrukturen, projekter og 
synliggørelse i medierne. Ikke mindst 
medlemssituationen havde Birgers be-
vågenhed – hvis den nuværende nega-
tive tendens fortsætter, vil distriktet være 

uden medlemmer i 2051…
Birger afsluttede sit indlæg med at 

præsentere distriktsledelsen, og han 
gjorde opmærksom på, at vi mang-
ler AG-ere i område 3 (Aalborg) og 7 
(Djursland). Overvej i de relevante klub-
ber, om ikke I har kandidater til posten 
– det giver rigtig mange gode Rotary 
oplevelser!

Præget af ungdomsudvekslingen
Næste indlæg kom fra Pernille Bræ-
mer-Jensen, der for 10 år siden var af-
sted som udvekslingsstudent.

Hun var i Californien og oplevede 
 utroligt meget i det år – og hun opnåede 
at blive udnævnt til Paul Harris Fellow 
af sin værtsklub. Hun blev internatio-
nalt orienteret – har siden været bosat i 
Berlin en periode, og har opholdt sig i 
både Indien og Australien. Pernille stu-
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Super energi ved forårsseminaret! Foto: John Nielsen.
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derer fysik, og med erfaringerne fra sine 
ophold i udlandet befinder hun sig rigtig 
godt i et internationalt forskermiljø.

Pernilles hjerte banker for Rotary, og 
hun så sig selv som vært for udveks-
lingsstudenter, når hun på et tidspunkt 
bliver etableret. Hun er bestemt et godt 
eksempel på, at Rotary connects the 
world.

Gør Rotary interessant
John Nielsen, Hadsten RK, havde et 
indlæg om Rotarys brug af de sociale 
medier. Det giver stor rækkevidde af 
de budskaber, vi vil fortælle, men det 
kræver også, at man lægger en politik 
for brugen af de sociale medier. Vi skal 
bruge medierne til at gøre Rotary inter-
essant for fremtidens rotarianere, og vi 
skal fortælle de gode historier profes-
sionelt, fastslog John.

33 nye poliotilfælde i 2018
Egon Jensen, Grenaa RK, gjorde status 
på kampen mod polio. I 2018 var der 33 
nye tilfælde i Afghanistan og Pakistan 
– lidt flere, end vi havde håbet – så det 
er fortsat nødvendigt at have fokus på 
indsatsen. Egon opfordrede til, at man 
deltager i små markedsundersøgelser, 
hvor et svar donerer 2 poliovacciner. 
Se nærmere på www.endpolio.dk

Fokus på projekter
Jan Brinck, Sydthy RK, der er formand 
for distriktets Foundation-udvalg, talte 

om værdien af, at klubberne gennem-
fører projekter, og han fortalte om 
mulighederne for at få hjælp til finan-
sieringen gennem Rotary Danmarks 
Hjælpefond og Rotary Foundation. An-
søgninger skal udarbejdes via skemaer 
på hjemmesiden, og Foundationstøtte 
kræver, at man deltager i distriktets 
Foundation-seminarer, der afholdes i 
november.

Ny ledelsesstruktur
i Rotary Danmark
Efter disse indlæg i plenum var der 
seminarer for præsident electer, for se-
kretærer og for kasserere. Endvidere 
var der kursus i brugen af sociale me-
dier og gennemførelse af projekter.

På PETS-mødet skulle der tages stil-
ling til en ny struktur for ledelsen af Ro-
tary Danmark. Her har hidtil været en 
bestyrelse på 20 mand, nemlig guvernør-
grupperne fra de fem distrikter. Organi-
sationen foreslås slanket, så bestyrelsen 
består af de fem guvernører og de fem 
guvernør electer, samt af Rotary Dan-
marks formand, der vælges blandt de 
netop afgåede guvernører. Forslaget har 
været præsenteret i distriktets klubber, 
og blev på forårsseminaret godkendt i 
distrikt 1440. Det skal ligeledes behand-
les på de øvrige distrikters PETS-møder 
i løbet af marts måned.

Også distriktets budget skulle god-
kendes, og det blev det også efter nogen 
debat blandt præsident electerne. Der 

blev blandt andet givet udtryk for, at det 
er en stor del af vores klub-kontingent, 
der kanaliseres videre til Rotary Dan-
mark, Rotary International, til Hjælpe-
fonden og til Rotary Foundation.

Distriktets kursustilbud
DGN Laila Christensen fortalte om 
eftermiddagen om distriktets kursustil-
bud til klubberne. Ud over forårs- og 
efterårsseminarer tilbyder distriktstræ-
nerne at komme ud i klubberne med 
bl.a. kurset ”Skab en attraktiv klub”, li-
gesom distriktet tilbyder kurser i f.eks. 
AG-områderne om ”Ny i Rotary” og 
brug af sociale medier. Vær også op-
mærksom på RLI og RYLA kurserne 
samt distriktets akademi lederuddan-
nelse.

Og endelig fortalte Egon Jensen om 
udvekslingsprogammet NGSE for unge 
mellem 18 og 30 år, der tilbyder et inter-
nationalt uddannelsesophold i normalt 
op til 3 måneder.

Til slut kunne Birger Borch Larsen af-
slutte forårsseminaret i de fine rammer 
i Cepheus Park med at fortælle, at det 
også bliver der, der afholdes distrikts-
konference den 5. oktober. Øvrige da-
toer for det kommende års aktiviteter 
i distriktet blev også meddelt – de vil 
løbende blive bragt i månedsbrevet.

Eig
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Lørdag 9. marts gennemførte vi endnu 
et RLI Graduate kursus med temaet 
”Forvandling af din klub”. Kurset blev 
afholdt i samarbejde med D-1450 på 
Bygholm Landbrugsskole i Horsens og 
havde deltagelse af 22 velmotiverede 

og særdeles engagerede kursister, her-
 af 16 fra D-1440 og 6 fra D-1450. Det 
blev endnu en herlig og inspirerende 
kursusdag i rammen af Rotary. De 22 
glade kursister er vist på billedet.

Og husk så RLI-12, som gennem-

føres 23. marts, 27. april og 25. maj på 
Tech College Food i Aalborg. Vi glæder 
os til at være sammen med de mange 
tilmeldte rotarianere fra distriktet.

Flemming Larsen
Leder RLI D-1440

Rotary Leadership Institute forår 2019

De syv klubber i Skagen, Sindal, Fre-
derikshavn og Sæby har tradition for 
hvert år i marts at have et intercity-
møde, hvor man rutter lidt mere med 
pengene for at få en særlig oplevelse.
Onsdag den 7. marts havde vi besøg 
af den kendte politiker, journalist og 
debattør mm. Lykke Friis, som nu er 
Berlingske Tidendes korrespondent i 
Berlin.

Lykke Friis er begunstiget af en evne 

til at få sagt en masse relevant, bega-
vet og interessant på meget kort tid! I 
to timer øste hun ud af sin viden på en 
så underholdende måde, at der slet ikke 
blev tid til at høre om hendes passion 
for Bayern München! Hun ved utrolig 
meget om Europa og ikke mindst Tysk-
land, hvor hun har interviewet mange 
betydende politikere og opinionsdan-
nere. 

Mødet denne aften handlede natur-

ligvis meget om Brexit, som blev spid-
det fra flere vinkler, og den ungarske 
leder Victor Orbán og den nye partile-
der efter Merkel Annegret Kramp-Kar-
renbauer fik vi også en masse viden 
om – for ikke at tale om Theresa May, 
Trump, Putin og Macron. Det var tæt 
på, at ørerne var ved at falde af på de 
144 deltagere i Arena Nord i Frederiks-
havn! Carsten Thomasen, 

præs. Frederikshavn RK

Intercitymøde med Lykke Friis
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Rotary Danmarks Udviklingsseminar 2019

Rotary Danmarks Udviklingsseminar 
for alle landets guvernørgrupper og 
assisterende guvernører i Rotaryåret 
2019-20 blev afholdt lørdag d. 23-2-
2019 på Fjeldsted Skov Kro på Fyn. 
Mødeprocenten var tæt på 100!

Temaet for dagens møde var: ”Fokus 
på det gode møde.” 

Formålet var at træne lederskab og 
følgeskab på møder, at udveksle erfa-
ringer fra samspillet mellem klubber og 
distrikter, at udvikle netværk og sam-
arbejde på tværs af distrikterne og at 
give inspiration til det fortsatte arbejde 
i hvert enkelt distrikt.

Distriktstrænerne fra de fem danske 
distrikter havde fået Lena Uldall, Uldall 
Consult, medlem af Hadsten RK, til at 
være oplægsholder og tovholder i lø-
bet af dagen sammen med distriktstræ-
nerne. Det var et meget inspirerende 
og lidt provokerende oplæg fra Lena. 
Det begyndte med et ”cocktailparty”, 
dvs. at alle deltagerne skulle cirkulere 
og parvis kort drøfte: ”Hvad er et godt 
møde”? ”Hvad er ikke et godt møde?” 

Efterfølgende blev der sat fokus på 
”Lederskab og Følgeskab på møder”, 
hvor deltagerne i løbet af den næste ti-
mes tid fi k nogle værktøjer til at agere 
aktivt som mødeledere og mødedel-
tagere.

Resten af formiddagen var gruppear-
bejde. Guvernører og Guvernør electer 
blev samlet i to grupper. De skulle selv 
vælge en mødeleder. Emne for dem 
var: “Hvad ville du godt have vidst 
som DGN, da du skulle forberede pre-

PETS”? 
De øvrige deltagere, herunder også 

de kommende guvernører i Rotaryåret 
2021-22, blev fordelt i fem distrikts-
grupper med næste års guvernør elect 
som mødeleder.

Deres opgave var: ”Det gode møde 
- pre-PETS” med undertitlen “Hvad er 
præsident elects behov, hvad skal de 
have med sig fra prePETS”?

Eftermiddagens gruppearbejde var 
i syv grupper på tværs af distrikterne 
med baggrund i de tre vigtigste punk-
ter fra formiddagens arbejde i distrikt-
sgrupperne. Emnerne var: Årshjul”, 
“Møde mellem præsident elect og deres 
assiterende guvernør”, samt “Vigtighe-
den af en tæt kontakt mellem DGE/AG 
og præsident elect”.

Fokus skulle sættes på tiden fra pre-
PETS til PETS og videre frem til det 

følgende pre-PETS. Grupperne fi k af 
distriktstrænerne udpeget en mødele-
der. 

De 3 vigtigste punkter fra eftermid-
dagens arbejde skulle alle deltagere 
uploade til Mentimeter via deres smart-
phone. 

I løbet af afslutningen blev alle del-
tagerne også bedt om at elevaluere kur-
set, og alle resultaterne blev via Menti-
meter vist for deltagerne 

Alle resultater af gruppearbejderne 
og evaluering er lagt op på Rotary 
Damnarks side på Mødekalenderen - 
Udviklingsseminar 2019. 

Alle forlod seminaret i godt humør 
efter en fantastisk sjov og udbytterig 
dag.

Jens Søndergaard
PDG & distriktstræner 1440
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Byen er fuld af unge, der kan og vil!
Det er Frederikshavn Rotarys erfaring, efter at man har søgt og fundet kandidater til et ungdomslegat

Frederikshavn Rotarys erfaring er posi-
tiv, efter at man har søgt og fundet kan-
didater til et ungdomslegat

Da Frederikshavn Rotary for fem år 
siden havde 75-års jubilæum, stillede 
en anonym giver en sum penge til rå-
dighed for et ungdomslegat, som klub-
ben så skulle administrere og uddele 
hvert andet år, så langt summen rækker.

Fundatsen prioriterer mønsterbryder, 
ung iværksætter og unge, der ved en 
særlig indsat har opnået anerkendelse. 
Der kom 20 ansøgninger fra unge og 
fra de unges nære relationer. 

De var for hovedpartens vedkom-
mende meget velkvalifi cerede. Der var 
adskillige unge, der på trods af hårde 
odds imod sig havde kæmpet sig frem 
til f.eks. en god uddannelse.  

En mønsterbryder er Rikke Søren-
sen, der er 21 år gammel. Hun har på 
trods af mange store sociale og syg-
domsmæssige problemer i baglandet 
taget skeen i egen hånd for alligevel at 

få sin studenterhue – selv om hun ind 
imellem var ved selv at gå ned med 
fl aget med depressioner. 

En ung iværksætter er Fie Victoria 
Møjen Christensen, som med en uku-
elig optimisme har valgt at slå sig ned 
i sin hjemby Frederikshavn med en 
guldsmedeforretning under navnet Fi-
dili. Hun er uddannet i København med 
topkarakter i svendebrev og har fået 
anerkendelser både fra Guldsmede-
branchen i Danmark (sølvmedalje) og 
Håndværkerforeningens sølvmedalje. 

Topkandidat blev diskvalifi ceret
Legatet er på 15.000 kr. pr. uddeling. 
Legatkomiteen valgte at dele det i to 
med 7.500 kr. til hver.

Imidlertid var der en kandidat mere, 
som legatkomiteen havde prioriteret 
højt. Det var Christian Bisgaard, 24 
år, som er ramt af den meget aktivi-
tetshæmmende tarmsygdom morbus 
crohn. Oveni var der store sociale og 

helbredsmæssige problemer i baglan-
det. Sygdommen krævede adskillige 
indlæggelser og pauser. Alligevel var 
hans kommentar til en sagsbehandler, 
der ikke gav ham mange chancer for 
selvforsørgelse: ”Watch me!”

Han fi k også sin studenterhue og 
har opnået en bachelorgrad over 3 år 
på AUC – og er i gang med en kandi-
datgrad på CBS. Det var så meget op 
ad bakke for Christian, som alligevel 
klarer sig, at han var topkvalifi ceret til 
legatet. Men i fundatsen står der, at le-
gatet ikke kan tildeles et nært familie-
medlem til et af klubbens medlemmer. 
Så faldt hammeren! For det var tilfæl-
det med Christian.

Derfor vedtog Rotarys bestyrelse at 
oprette et nyt legat i anledning af klub-
bens 80-års jubilæum i denne måned. 
Det var på samme beløb – og det fi k 
Christian Bisgaard. 

-ct.

De tre legatmodtagere - fra venstre Rikke Sørensen, Christian Bisgaard og Fie Victoria Møjen Christensen. 



6 Marts 2019

Indbydelse til distriksgolf
Den gode tradition med en distrikts 
Rotary golfmatch genoplives nu. 
Distrikts mesterskabet 2019 afvikles 
på Randers Fjord Golfklubs bane i 
Støvring fredag den 13. september.

Der startes med indskrivning
og morgenmad fra kl. 7.30,
og kl. 9 er der gunstart.

Pris incl. greenfee,
morgenmad, frokost
og to genstande er     400 kr.

Sæt allerede nu X i kalenderen
– der udsendes officiel indbydelse
i løbet af den kommende måned.

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

Område 2:
Jens Gram, Skagen
gram@globesat.dk
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre

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

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

Område 6:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Vagn Skaarup
Hadsten RK
vito@post12.tele.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

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

Her finder du din
assisterende guvernør

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
20. marts RLU modul 2, Randers
23. marts RLI modul 1, Aalborg
29. marts Intercitymøde, Aalborg
10. april RLU modul 3, Aalborg
27. april RLI modul 2, Aalborg
11. maj Randers Grand Prix
 sæbekasseløb
25. maj RLI modul 3, Aalborg
1.-5. juni Convention i Hamburg
20. juni DG kædeoverrækkelse,
 Randers

Velkommen til
nye medlemmer!

Bjerringbro
Flemming Damgaard
Vita Vels

Grenaa
Henrik Harregaard Jordalen
Jacob Lænsø

Hadsund 
Jan Andersen
Karsten Brink Floor

Hinnerup
Leif Sørensen

Hjørring Vestre
Christian Høtoft

Nibe
Hans Thorup
Morten Pagh Frederiksen

Rebild
Marianne Frank Mogensen

Skagen Morgen
Charlotte Linvald
René Grusgaard

Torshavnar
Árni Olsen
Gilli Haraldsen
Theodor Eli Dam Olsen


