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Nyt i 1440

Hverdag igen?
Vi har nu passeret flere åbningsfaser 
efter den næsten totale nedlukning af 
landet i begyndelsen af marts. Klubli-
vet kan måske under visse begræns-
ninger atter genoptages, og i juni er 
der klubarrangementer, der normalt 
trækker mange medlemmer af huse, fx 
sommerfester, kædeoverrækkelser etc. 
De er ofte nogle af årets mærkedage; 
men i mange lidt større klubber må 
man desværre begrænse deltageran-
tallet, ofte ved at ledsagere ikke bliver 
indbudt. Det er bare synd og skam, for 
det er af stor betydning, at familierne 
tilknyttes klubberne, hvilket var blandt 
verdenspræsident Mark Maloney’s 
målsætninger. 

Først måtte vi ikke være sammen 
fysisk i klubberne, og nu er der lukket 
op igen, men vi må alligevel ikke være 
sammen på vanlige vilkår. Det bliver 
nok de vilkår, som vi må acceptere et 
stykke tid fremover, idet de spor, som 
pandemien afsætter i alle samfund, 
fortsat i lang tid vil være mærkbare. 
Men Rotary må tilpasses vilkårene. 
Allerede under nedlukningen opstod 
der hurtigt et ”klubliv” af én eller an-
den art mange steder, og nu når vi atter 
må mødes, skal vi nok tilrette møderne 
løbende efter de give omstændigheder. 
Vigtigst er dog, at klubbernes medlem-
mer atter kan mødes fysisk og sammen 
skabe de værdier, som er kendeteg-
nende for Rotary.

Derfor påhviler det nu alle medlem-
mer at tage ejerskab af, at deres klub 

får genoprettet klublivet til det nor-
male, således at alle igen føler et fæl-
les engagement. Én ting er desværre 
sikkert: Rotary er et andet nu - end før 
Coronaen holdt sit indtog (se også ar-
tiklen med Mark Maloney).

Hjulet drejer snart endnu en om-
gang, og den 1. juli 2020 tiltræder 
Laila Christensen, Nørresundby RK, 
som distriktsguvernør. Desværre kan 
ingen påstå, at hendes ”start” på opga-
ven har været nem! Én af de vigtigste 
opgaver for en kommende guvernør 
er at klæde de kommende klubpræsi-
denter på gennem PETS i forbindelse 
med Forårsseminaret. Dette blev udsat, 
men er dog nu netop blevet afviklet 
med succes. Mange andre aktiviteter, 
som Laila skulle forestå, og som skulle 
skabe en glidende overgang til det 
nye Rotary-år, er blevet aflyst. Nørre-
sundby Rotary Klub, der skulle forstå 
den traditionelle kædeoverrækkelse, og 
som er en af årets store begivenheder 
i distriktet, har måttet indskrænke ar-
rangementet til et ”almindeligt” klub-
møde, synd for de medlemmer af klub-

ben, der i et par år har arbejdet ihærdigt 
med forberedelserne.

Men vi håber alle på, at Laila trods 
alt får et godt år som guvernør med 
bekræftende oplevelser i henholdsvis 
klubber og i distriktet. God vind til 
Laila!

Når nu hjulet drejer denne omgang, 
så skal vi også takke farvel til Jens 
Martin Hansen, der nu træder helt ud 
af guvernørgruppen og samtidig som 
formand for Rotary Danmark efter en 
meget flot og markant indsats igennem 
næsten 5 år. Jens Martins viden om 
Rotary er legendarisk, og som jeg og 
mange andre har trukket store veksler 
på! Vi er Jens Martin en stor tak skyl-
dig; men glæder os over at han fortsat 
varetager et par opgaver i distriktsregi, 
bl.a. i medlemsudvalget.

En stor tak fra undertegnede til alle 
klubber i 1440 samt distriktets embeds-
mænd i det forløbne Rotary-år, det har 
været en oplevelse for livet! 

God sommer – og pas godt på jer 
selv.

Birger
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Møde med verdenspræsidenten: 

Et Rotary før Covid-19  
– og et efter!
Den 19. maj afholdt Aarup RK deres 
klubmøde, hvor Mark Maloney var 
gæstetaler. Fra distriktet var Jens Mar-
tin Hansen, IPDG og undertegnede 
inviteret med på en ”kigger”, idet mø-
det naturligvis blev afholdt on-line, og 
foruden os fra DK deltog folk fra bl.a. 
Tyskland, Congo og Canada. Desværre 
var der opkoblingsproblemer med for-
bindelsen til Mark, men via en mobilte-
lefon lykkedes det dog for verdenspræ-
sidenten at komme igennem til mødet, 
og her er nogle notater fra mødet.

Først og fremmest roste han Rotary-
klubberne for i den givne krisesituation 
at udvise fleksibilitet, således at der i 
rigtig mange klubber hurtigt efter den 
totale nedlukning af verden blev arran-
geret on-line-møder, eller klubberne 
fik på anden vis en løbende kontakt 
til medlemmerne. Han anbefalede, at 
såfremt krisen fortsætter, skal de klub-
medlemmer, hvor egen klub ikke af-

holder web-møder, have mulighed for 
at tilslutte sig møder i de klubber, der 
gennemfører møderne on-line.

Han forudså, at der vil blive et Ro-
tary ”før” og et ”efter” Covid-19, og 
mangt og meget vil ændres i klublivet 
i fremtiden.

Maloney ville ikke undre sig, hvis 
nogle klubber fremover vil afholde 
et eller to af deres møder om måne-
den som web-møder. Det kunne være 
en fordel for klubber med mange ak-
tive erhvervsledere. Møderne kunne 
streames og være til glæde for de fra-
værende medlemmer. Naturligvis var 
disse erfaringer også nyttige for frem-
tidige nye e-klubber, som sikkert bliver 
flere efter dette.

Han understregede, at den situation, 
som verden nu var bragt i, ikke kunne 
forudses, og at Rotary aldrig siden 2. 
verdenskrig har været i noget, der på 
nogen måde ligner det, som vi oplever 
nu, og at det er lige nu, at Rotary skal 
vise, hvad den består af! 

Ikke mindst var det helt uhørt, at et 
Convention (i Hawaii) måtte aflyses 
for første gang i 110 år, og det var me-
get ærgerligt for organisationen, der får 
indflydelse på kontinuiteten. Som er-
statning afholdes et virtuelt convention 
den 20.-26. juni 2020, og fra RI’s side 
forventes en massiv tilslutning fra hele 
verden, og måske kunne man slå delta-
gerrekorden i Osaka 2004, hvor mere 
end 45.000 deltog. 

Også danske rotarianere er velkom-
men til at deltage!

Der er begrænset deltagerantal i de 
direkte sessioner.: Tilmelding kan fore-
tages her

Rotary International afholder ind-
til videre kun møder on-line, ligesom 
personalet er hjemsendt. Dette til trods, 
forsøger RI ”business as usual” hvad 
angår arbejdet i boardet og andre funk-
tioner.

I RI-regi vil der fremover blive af-
holdt færre fysiske møder og flere 
web-møder. Noget tyder faktisk på, at 
kvaliteten af arbejdet i RI ikke lider 
synderligt på denne måde, hvorfor man 
lige så godt kan spare de mange penge, 
det koster at mødes fysisk. Hvorimod 
staben fortsat skal arbejde sammen 
i Evanston og på de andre kontorer, 
fordi den gensidige sparring har betyd-
ning for arbejdet.

Covid-19 fylder dagsordenen lige 
nu, og Rotary vil naturligvis være re-
præsenteret med støtte omkring pan-
demien, men Rotary vil til trods herfor 
fortsat sammen med WHO bekæmpe 
polio. Ligesom den aftalte donation fra 
Bill Gates Foundation fastholdes og 
ikke berøres af den nuværende situa-
tion. Lige nu er poliokampagnen dog 
lukket ned, men så snart det er muligt, 
fortsætter den. Bemærkelsesværdigt 
er det dog, at de vaccinationserfarin-
ger, som Rotary gennem POLIO+ har 
gjort, vil danne basis for den måde, 
som WHO i praksis vil gennemføre et 
vaccinationsprogram på, når der på et 
eller andet tidspunkt findes en vaccine 
mod Corona.

Mark Maloney anførte desuden, at 
man har lempet reglerne for ansøgnin-
ger vedr. Covid-19 projekter, således 
at det er nemmere og hurtigere at opnå 
støtte gennem Foundation. Så en kraf-
tig opfordring fra verdenspræsidenten 
til klubberne om ikke at holde igen, 
hvis de overvejer projekter i denne re-
lation.

Afslutningsvis sagde Mark Malo-
ney, at han var stolt af Rotary og den 
handlekraft, som man på verdensplan 
hurtigt satte i gang, bl.a. med diverse 
aktiviteter i klubberne og ikke mindst 
de mange initiativer i kampen mod 
pandemien.

Birger

https://www.riconvention.org/en/sign-2020-rotary-virtual-convention?cid=soc_virtualconvention%20_20200610_soc_fb_mem_org_signup_en&fbclid=IwAR0mGk1TSqiGVzZPI7-YSn7S2zj9GUmqRv20TKkDbI8MYpfoQ-xgzqdF4rI
https://www.riconvention.org/en/sign-2020-rotary-virtual-convention?cid=soc_virtualconvention%20_20200610_soc_fb_mem_org_signup_en&fbclid=IwAR0mGk1TSqiGVzZPI7-YSn7S2zj9GUmqRv20TKkDbI8MYpfoQ-xgzqdF4rI
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Den økonomiske oversigt over indsam-
lingen den 31. maj viser et indestående 
på kr. 2,7 mio. kr.

Der er forventninger om mere støtte 
fra flere klubbers aktiviteter, der er 
udskudt til gennemførelse i sensom-
meren/efteråret. Endvidere afventer vi 
svar fra flere fonde.

Således er forhåbningerne, at vi ikke 
alene når målet på 3 mio. kr.; men også 
kan stille en pulje til rådighed for ved-
ligeholdelse af Udeområdet.

Arbejdet med at omsætte Rambølls 
idéoplæg til Udeområdet til virkelige 
planer forsætter ved skrivebordet.

Strandbakkehuset – rejsegilde
Byggeriet er i fuld gang, og entrepre-
nøren melder, at alt går efter planen til 
trods for udfordringerne med Covid-19 
reglerne.

Første spadestik blev taget den 5. 
november 2019. Det er stadig forven-
tet, at indvielsen af Strandbakkehuset 
sker sidst i 2020; og efter planen er der 
rejsegilde torsdag den 18. juni.

Fælles arbejdsgruppe
Samarbejdet mellem vores 6 Rotary-
klubber på Djursland om denne opgave 
har helt klart været en gevinst.

De forskellige kompetencer i ar-
bejdsgruppen har været væsentlige for 
det opnåede resultat, herunder bl.a. det 
store netværk, som mange Rotarianere 
har i og til erhvervslivet.

Vi fortsætter arbejdet og vil infor-
mere klubberne om nye væsentlige mi-
lepæle.

Donationer kan ske på 3 måder:
Bank overførsel: 9354 0000 470247, 
MobilePay: 882293 og indbetaling 
med skattefradrag gennem Rotary 
Danmarks Hjælpefond: http://Bit.
ly/2GvctaJ

Torben Folmer Bech

Succesen nærmer sig
for indsamlingen til Udeområdet ved Strandbakkehuset

Ny distriktsrepræsentant i Hjælpefonden
Forretningsudvalget i Rotary Dan-
marks Hjælpefond er sammensat af en 
repræsentant fra hver af de fem distrik-
ter. Siden 2015 har 
det fra distrikt 1440 
været Jan Brinck 
fra Sydthy Rotary 
Klub, der har været 
med til at vurdere 
klubbernes ansøg-
ninger, og ikke 
mindst været ham, 
der har vejledt 

klubberne i, hvad Hjælpefonden yder 
tilskud til, og hvordan ansøgningen 
bør udfyldes. Distriktsrepræsentanten 
sidder i forretningsudvalget i fem år 
og virker i det sidste år som formand 
for Hjælpefonden. 

Jan Brinck afløses nu i Hjælpefon-
dens forretningsudvalg af Peter Eigen-
broth fra Han Herred Rotary Klub. Pe-
ter har bred erfaring med såvel lokale 
som internationale klubprojekter og 
har dermed i sin klub haft stor glæde 
af Hjælpefondens virke, der er med-

virkende til, at også 
mindre klubber kan 
løfte større pro-
jekter, og han ser 
frem til at få dybere 
indsigt i de mange 
gode projekter, som 
danske Rotaryklub-
ber gennemfører.

Peter kan kontaktes på mail:  
dg1440-1516@rotary.dk eller telefon 
4026 6464.

Jan Brinck

Peter Eigenbroth
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Tænker du personlig udvikling
 – så tilmeld dig Rotary Leadership Institute (RLI)
Efter en kort CORONA-pause er vi 
igen klar til at tage fat på RLI-ud-
dannelsen.

RLI-14 gennemføres i efteråret 
2020 i Viborg (kursussted fastsættes 
senere) i tre moduler på de tre lør-
dage:

26. september,  
24. oktober og  
14. november.

De første 13 kurser har været en stor 
succes, så der vil formentlig også 
være stor interesse for at komme 
med på dette kursus. 

Alle moduler er obligatoriske og 
varer fra kl. 8-16. Sidste frist for an-
søgning til kurset er 21. august, men 
vi optager deltagere, så længe der er 
plads på kurset (max. 25). Distrik-
tet har besluttet, at deltagelse i hele 
2020 er gratis. 

Du modtager en øget viden om 
Rotary og nyttige ledelsesværktøjer 
til brug i klubben, og du bliver en 
endnu mere entusiastisk og udvik-

lingsorienteret rotarianer. Desuden 
udbygger du dit rotarynetværk med 
andre dedikerede rotarianere fra hele 
distriktet – RLI er således en inve-
stering i fremtiden for både dig og 
din klub. 

Uddannelsen er dialogbaseret og in-
teraktiv i højt tempo, og vi arbejder 
med disse emner: 
•  Lederskab i en frivillig 
 organisation (Rotary), 
•  Rotary Foundation, 
•  Medlemsudvikling, 
•  Analyse af en Rotaryklub, 
•  Rotarys muligheder, 
•  Kommunikation og PR, samt 
•  Deltagelse i internationale 
 opgaver. 

Læs her, hvad tidligere deltagere 
sagde om kurset: 
•  Jeg fik meget dybere indsigt i 
 Rotary 
•  Jeg bliver en bedre leder – også i 
 mit professionelle virke 
•  Jeg fik ny energi 

•  En utrolig positiv oplevelse 
•  Et godt grundlag for at være 
 klubpræsident 
•  Mit netværk blev udvidet 
•  Jeg blev klædt på til at skabe ny 
 udvikling i min klub. 

Hvis du ønsker at deltage, skal du 
henvende dig til din præsident, som 
har ansøgningsskemaer til uddannel-
sen. 

Du kan også læse mere om dette 
spændende tilbud ved at bruge dette 
link:

https://www.rotary.dk/rli-
rotary-leadership-institute-0
Her finder du både vores folder og 

ansøgningsskema til kurset.
Vi glæder os til også at se dig på 

Rotary Leadership Institute. 

Med venlig hilsen
Flemming Larsen  

– Leder af RLI

Det giver god Rotary-energi at have gennemført RLI uddannelsen…

https://www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute-0
https://www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute-0
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Tórshavn: 

Fra fysiske til virtuelle møder  
og tilbage igen
I marts måned blev Færøerne ramt af 
Corona epidemien. På få dage steg an-
tallet af smittede meget hurtigt, og hele 
samfundet blev praktisk talt lukket ned 
midt i marts efter henstilling fra myn-
dighederne.

Bestyrelsen i Tórshavnar Rotary 
Klub aflyste i første omgang de reste-
rende ugentlige møder i marts måned. 
Det blev hurtigt klart, at april møderne 
også måtte aflyses. 

I takt med at en stor del af samfun-
det lærte sig at arbejde hjemmefra, steg 
mødeaktiviten på internettet. Bestyrel-
sen vurderede, at det var værd at for-
søge sig med virtuelle Rotary møder, 
selv om der ikke var de store forhåb-
ninger til mødedeltagelsen. 

Efter et testmøde for bestyrelsen blev 
der kaldt ind til møde via Google Hang- 
out 7. april. Mødet blev en bragende 
succes med rekorddeltagelse og ingen 
tekniske problemer. Klubmedlem, pro-
fessor og overlæge Pál Weihe oriente-
rede om den aktuelle corona situation 
efterfulgt af en livlig diskussion. 

Efter påske blev der holdt yderligere 
tre virtuelle møder med oplæg om si-

tuationen i USA og om de økonomiske 
konsekvenser af pandemien for Færø-
erne. Der blev sunget og holdt 3 minut-
ters oplæg. Deltagelsen lå pænt højt.

Siden 22. april har der ikke længere 
været nogle smittetilfælde på Færø-
erne, og de offentlige anbefalinger blev 
ændret en del fra den 4. maj, og derfor 
kunne vi den 5. maj vende tilbage til fy-
siske møder. Der var bred enighed om, 
at selvom de virtuelle møder fungerede 
udmærket, så er de fysiske møder helt 
klart bedre.  Det skal bemærkes, at 
lovgivningen omkring bekæmpelse af 
corona  ikke er helt den samme i Færø-
erne som i Danmark.  

Besøg på Mykines
Årets udflugt gik til Mykines for at in-
spicere kikkerten, som klubben fik op-
sat i 2019. Vejret artede sig ikke rigtigt 
efter planen, så udflugten blev udsat 
en uge, til pinselørdag. Efter bus- og 
derefter bådtur i godt sejlvejr ankom 
de knap 30 deltagere til Mykines, hvor 
pinsesolen dansede hele dagen.

Efter en god morgenmad gik tu-
ren ud til kikkerten, som står på Róg-
vukoll. Der overrakte Bjarni A. Bjar-
nason, præsident, Paul Harris Fellow 
Recognition til Julianna Klett, for hen-

des store indsats i klubben, især som 
initiativtager og primus motor for kik-
kertprojekt på Mykines.

Turen fortsatte op på det 560 m. høje 
fjeld Knúkur, hvorfra der er en fanta-
stisk udsigt til bl.a. Tindhólm. På vej 
ned blev der standset ved mindesmær-
ket for de omkomne fra Icelandairs fly, 
der styrtede ned på Knúkur for 50 år 
siden, den 26. september 1970.

Tilbage i bygden blev der serveret en 
god middag, hvorefter turen gik tilbage 
til Tórshavn.

  Annika Sølvará, 
præsident elect

Det er i år 50 år siden den første flyulykke på 
Færøerne. Flyet var på vej fra Bergen til Vágar 
lufthavn, men styrtede på grund af dårlig vejr. 8 
af 34 personer omkom.

To af vores udvekslingsstudenter var med på 
turen: Ava fra Minnesota, som har været i Tórs-
havn i et år, og Daniella fra Tórshavn, som for 
nylig er vendt hjem fra ophold i Canada.  Ava 
bor hjemme hos Daniella.

Julianna Klett fortalte om kikkertprojektet 
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VORES 

MEDLEMMER 

Aalborg Vestre Rotary Klub have til-
bage i 2016 besøg af Pernille Kruse 
Madsen, direktør for NGO Human 
Practice Foundation. Pernilles store 
viden om Nepal og deres yderst inte-
ressante forretningsmodel med aktivi-
teter i Nepal og en stærk organisation i 
Danmark, startede så småt ideen om et 
samarbejde med HPF. Flere møder og 
flere indlæg senere valgte vi at afsøge 
mulighederne for at støtte HPF med 
deres skolebyggeri i Nepal i Taple-
jung-distriktet nordøst i Nepal. 

Vi startede med en donation på 
40.000,- kr. fra klubben. Dernæst gik 
vi i gang med at arrangere en stor Cha-
rity Dinner i Musikkens Hus i Aalborg, 
så vi ad den vej kunne indsamle mid-
ler til skolen. Desværre var vores klub 
ikke 100m-mester i at drive den slags 
projekter. Det tager mange kræfter og 
flere ildsjæle, så vi måtte droppe ideen 
efter et års arbejde.

I 2017 fik vi overbevist vores klub 
om at donere ekstra 10.000,- dkr., 
hvorefter vi glad gik i gang med at 
søge Rotary Danmarks Hjælpefond 
om 50.000,- til projektet. Det lykkedes 
os, ligesom vi fra Distriktet fik tilsagn 
om DDF-midler (District Designated 
Fund). 

Sidst i 2018 gik vi i gang med at for-
berede os til at kunne søge en Global 
Grant til skolen. Det fordrer en  host-
klub i landet, hvor skolen skal bygges 
– altså har fundet en lokal Rotary klub, 
der vil engagere sig i projektet, og vil 
indestå for, at der rent faktisk er et 
behov for en skole det påtænkte sted. 
Denne kontakt formidlede HPF.

To klubber sagde fra, men i 2019 
viste den tredje klub, vi prøvede at 
få ombord, sig at være et fantastisk 
match. Vi har nu etableret et godt sam-

arbejde med Jawalakhel Rotary Club i 
Kathmandu. Ansøgning blev tilpasset, 
MOU (Memory Of Understanding) 
blev lavet med Jawalakhel, med det lo-
kale samfund i Taplejung distriktet og 
med HPF, og der er regler fra den ne-
palesiske regering. Der er lavet planer, 
der er beskrevet, og arkitekttegninger. 
Alt sammen nødvendigt for at kunne få 
godkendt en Global Grant.  

Den 21.04.2020 – midt i verdens 
Corona lock-down – fik vi godkendt 
vores Global Grant ansøgning, og d. 
07.06.2020 modtog vi første rate fra 
Rotary International, Evanston, USA. 

 Mange erfaringer og ca. 150.000,- 
dkr. rigere fra en Global Grant er pro-
jektet under opstart, planerne med at få 
datoer og styregruppen er ved at blive 
formet. Projektet glæder sig til at se 
byggeriet skride frem og være med til 
at indvi en ny skole i Shree Bajogara i 
Taplejung distriktet i Nepal.  

 
Henriette von Platen

Aalborg Vestre Rotary Klub

Global Grant  
til skole i Nepal

Inde i den eksisterende skole i Shree Bajogara

Tegning af den nye skole i Shree Bajogara
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Doing Good in the World 
- starts with you!

Nyt fra Foundation

Som rotarianer er du en del af et glo-
balt netværk, der bygger bro mellem 
barrierer for at skabe en bedre verden. 
Rotary Foundation understøtter de ste-
der, der har mest brug for os takket 
være dit engagement og support, men 
der er brug for hjælp mere end nogen-
sinde, og vi kan ikke gøre det uden dig.

Vores medlemmer er ”People of 
Action” - især i en krisetid. Med klub-
ber i næsten ethvert land i verden er 
Rotary unikt forberedt på at hjælpe 
samfund, når de har mest brug for os. 

Rotary Foundation omsætter dine ga-
ver til projekter gennem en fleksibel 
tilskudsstruktur, der giver rotarianerne 
mulighed for at løse komplekse udfor-
dringer, som fx COVID-19, med korte 
og langsigtede løsninger.

Når hver rotarianer hvert år yder et 
bidrag, er ingen udfordringer for store 
for os til at gøre en forskel. Gennem 
et bidrag til Foundation hjælper rota-
ryklubberne med at handle og skabe 
væsentlige forandringer. Dine bidrag 
hjælper os med at bekæmpe sygdom, 

fremme fred, give rent vand og sani-
tet, redde mødre og børn, støtte ud-
dannelse, styrke lokale økonomier og 
reagere på katastrofer.

Hjælp os med fortsat at gøre godt i 
verden i årene fremover ved at yde et 
bidrag allerede i dag. Tak for din hjælp 
og støtte fra vores fond.

Med venlig hilsen
Rotary Foundation

Bestyrelsen for The Rotary Foun-
dation International har beslut-
tet at ændre i støttemulighederne 
(matching) i forbindelse med Global 
Grant projekter.

Med virkning fra 1. juli 2020 
bortfalder 50 % tilskuddet af det 
samlede kontantbeløb til et Global 
Grant projekt fra The World Fund.

100 % tilskuddet til District De-
signated Fund (DDF) fastholdes.

Igangværende Global Grant pro-
jekter i D1440 berøres ikke af denne 
ændring.

Det indebærer fremover, at en 
klub skal finde flere midler til et 
projekt, eventuelt i samarbejde med 
andre klubber eller støtte fra andre 
fonde.

Rotary Danmarks Hjælpefond 
kan fortsat støtte et projekt med op 
til 40.000 kr. Læs mere i Hjælpefon-
dens forretningsorden.

Spørgsmål ved Foundation kan ret-
tes til mig: dg1440-1314@rotary.dk 

Spørgsmål vedr. Hjælpefonden 
kan rettes til PDG Peter Eigenbroth 
dg1440-1516@roraty.dk 

Venlig hilsen
PDG Jan Brinck

D1440 Foundation Chair

Facebook-kampagnen
synger efterhånden på sidste vers, 
men modtager fortsat gode reaktioner 
samt henvendelser. Grundet mang-
lende historier har der været en uges 
”pause” gennem den seneste måned, 
men nu er der historier nok til måne-
den ud.

Til trods for forsamlingsforbud har 
vi i distriktet vist, at vi sagtens kan 
mødes alligevel - virtuelt. Dette har 
derfor også været emnet for et par af 
de gode historier, der har været en 
del af kampagnen den seneste måned. 
Dette har vist til omverdenen, at vi 

fortsat kan mødes og pleje vores net-
værk. Det har uden tvivl bidraget til 
nogle af de henvendelser, der er kom-
met siden sidste månedsbrev.

Facebook-kampagnen synger som 
sagt på sidste vers. I starten af juni 
bliver der udsendt en afsluttende rap-
port med resultater samt evaluering 
heraf. Denne vil I modtage direkte i 
jeres indbakke. Tak for alle de gode 
historier, som vi har modtaget til 
kampagnen gennem dette Rotary-år!
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Rotary-fornyelse 
på verdensplan!

DU kommer med et forslag!

Fremgangsmåden

Council on Legislation (COL)

 Det er dit ansvar som rotarianer at 
være med til at modernisere og skabe 
forenkling i vores organisation.
 De forandringer, der er behov for, 
skal ikke dikteres fra Rotarys le-

delse; nej de skal komme fra græs-
rødderne, der hvor du har føling 
med, at der kan ske forbedringer.

Det er Rotary Internationals (RI) 
”Lovgivningsråd”, der træder sam-
men hvert 3. år, hvor en repræsen-
tant fra hvert af RI’s 529 distrikter 
stemmer om de indkomne forslag.

Der kan foreslås lovbestemmel-
ser, der søger at ændre RI’s grund-
lov, RI’s forfatning, RI’s vedtægter 
og grundlovene for Rotaryklubber 
og Rotaract-klubber.

Næste gang ”Lovgivningsrådet” 
træder sammen bliver i april 2022 i 
Chicago.
 De forslag, der bliver godkendt, 
træder i kraft 1. juli i det følgende 
Rotary-år, efter godkendelse på 
RI Convention, der er RI’s højeste 
myndighed.

Alle aktive medlemmer kan frem-
sætte forslag, der dog først skal 
godkendes i klubben.

Kan din klub godkende forsla-
get, så skal det sendes til COL-re-
præsentanten for D-1440, Torben 
Folmer Bech, senest den 1. okto-
ber 2020.

Forslagene sendes derpå til di-
striktets klubber og kommer til af-
stemning på distriktskonferencen, 

lørdag den 31. oktober 2020.
De vedtagne forslag sendes her-

efter til RI.
Efter juridisk behandling, der 

sikrer opfyldelse af RI’s og USA’s 
love, samles alle forslag til afgø-
relse ved afstemning på COL.

Tidligere større  
ændringer på COL
På COL 2016 blev det vedtaget, at 

de enkelte klubber fik mere selvbe-
stemmelse, så mødepligten kunne 
lempes og mødefrekvensen ikke 
behøvede at være hver uge.

På COL 2019 var det især Rotar- 
act-klubberne, der fra at være et RI 
program nu blev en del af RI, næ-
sten på lige fod med Rotaryklub-
berne.

PDG Torben Folmer Bech, 
D-1440 COL-repræsentant, 4063 
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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 Arne Hedegaard, 
Brønderslev RK
jensarnehedegaard@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Johs. Bindslev
Aalborg-Nørresundby RK
johs_bindslev@stofanet.dk
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre

Område 4:
Jørgen Leonhard Jensen
Han Herred RK
Leonhard.el@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:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Birger Borch Larsen
Randers Østre RK
Dg1440-1920@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Birger Borch Larsen, mail: 
dg1440-1920@rotary.dk

Corona-situationen har naturligt begræn-
set antallet af nye medlemmer, men der 
skal lyde et varmt velkommen til neden-
stående:

Grenå Go Morgen
Henrik Lund Rasmussen

Randers Østre
Steen Ibsen Jensen

Skive
Jens Skovbjerg Jepsen

Kalender
Klubbesøg:
26. aug. Hjørring Morgen
  1. sep. Jammerbugt-klubberne
  2. sep. Aalborg City Morgen
  7. sep. Hjørring Vestre
  8. sep. Randers Søndre
14. sep. Dronninglund
15. sep. Frederikshavn City
15. sep. Hanstholm

Øvrige begivenheder:
10. sep. Distriktsrådsmøde
26. sep. RLI modul 1 (Viborg)
24. okt. RLI modul 2
31. okt. Distriktskonference
14. nov. RLI modul 3

Velkommen til 
nye medlemmer! 

ShelterBox appel COVID 19
Med opbakning fra alle 5 distrikter 
har ShelterBox Danmark udsendt en 
opfordring til at støtte SBs arbejde i 
teltlejre for at forhindre udbredelsen af 
Covid-19. Indsamlingen fortsætter ind 
i juni 2020.

Når katastrofer har frarøvet fami-
lier deres hjem, så er tag over hovedet 
(shelter) helt afgørende. Uden varme 
og tryghed mister du dit selvværd, og 
risikoen for sygdomme stiger drama-
tisk. Derfor vil din donation til Shel-
terBox gøre, at vi kan skaffe familier 
tag over hovedet og give dem de livs-
nødvendige ting som vandrensnings-
udstyr, myggenet, kogegrej og en ny 
skoletaske, så livet kan fortsætte.

Det handler om at give mennesker 
deres værdighed tilbage.

ShelterBox bruger din støtte til at 
vælge præcis den hjælp, som der er 
brug for. Du kan sende din donation 
på MobilePay nr. 90603. Du kan også 
overføre direkte til vores konto i Nor-
dea: Reg. nr. 2413, kontonr. 627 471 
39 82

Oplys dit navn og din mail adresse 
via donation@shelterbox.dk, så vi kan 
sende dig et Donorbevis, som bekræf-
telse på din indbetaling og så modtager 
du næste måneds ShelterBox Up Date, 
så du kan se, hvordan din støtte er an-
vendt.

Har du behov for en faktura og skat-
tefradrag, så skal du indsætte dit bidrag 
– mærket ShelterBox DK – til Rotary 
Danmarks Hjælpefond. VIGTIGT! 
Husk at vælge “Hjælp til ShelterBox” 
under “Hvilket projekt vil du støtte”.

Donationer gennem Hjælpefonden 
anonymiseres af hensyn til Person-
dataloven, hvorfor Shelterbox ikke er 
bekendt med afsender. Derved vil vi 
ikke kunne takke direkte eller udstede 
Donationsbevis.

Alle indbetalinger direkte til Shel-
terbox besvares og tilsendes donati-
onsbevis ved donation på 2.000 kr. 
eller større.


