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GUVERNØRSKIFTE
Kære Rotarianere i Distrikt 1461
Velkommen til det første nyhedsbrev for guvernøråret 2020-2021.
Det er vores mål med nyhedsbrevet, at alle rotarianere i distriktet
vil blive oplyst om, hvad der sker i distriktsledelsen hver måned,
og rundt om i distriktet af særlige begivenheder.

Juli 2020

I dette nyhedsbrev:
• Guvernørens leder
• Governor’s Dish 21. august
• Guvernørgruppen 2020-2021
• Kædeoverrækkelsen 30. juni

Indlæg modtages gerne og sendes på mail til en af undertegnede
(meget gerne med billeder vedlagt).

• Paul Harris Fellowship (PHF)

Vi håber at alle vil tage godt imod nyhedsbrevet, og ser frem til at
udgive ca. 11 mere det kommende år.

• Assisterende guvernører

Rigtig god sommer!

• Kalender

• Hjælpefonden og Distrikt Grant
• Nye medlemmer

Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft

SE MERE PÅ: www.rotary.dk

”WE HAVE TO BE REVOLUTIONARY FROM TIME TO TIME”
I forbindelse med et besøg i Rotary One Center i Evanston og efterfølgende deltagelse i Assembly i
januar 2020 stødte jeg på dette statement, som en af Rotary’s grundlægger Paul Harris’ mange
tankevækkende udsagn…
Dette kan da også meget passende være overskriften på det kommende Rotary år 2020/21 og den
kommende guvernørperiode.
Mange i distriktet er allerede stødt på fornyende indsatser som værtsklubben Haderslev Hertug
Hans Rotary Klub har igangsat allerede før Rotary året 2020/21 er startet - bl.a. i forbindelse med
introduktionen af nye rotarianere i ”Ny i Rotary” i 2019/20, PrePETS forløbene i AG-områderne i
efteråret 2019 og ikke mindst afviklingen af det vel nok historisk største PETS og
INSTRUKTIONSMØDE 11. marts 2020 i Haderslev.
Forberedelserne af 2020/21 har også i Distrikt 1461 været påvirket i betydeligt omfang af Covid-19.
Til det allersidste overvejede vi at aflyse PETS og INSTRUKTIONSMØDET den 11. marts 2020, men
valgte at følge Sundhedsstyrelsens henstillinger om forsamlingsforbud på over 1.000 deltagere og
gennemførte arrangementet. Målt på de mange skriftlige evalueringer afgivet under og efter var
PETS og INSTRUKTIONSMØDET succesfuldt, selvom den afsluttende foredragsholder Rane
Willerslev til sidst kunne oplyse, at ”Danmark lukker ned i morgen”.
Oplægget om fornyende budskaber i Rotary Distrikt 1461 vil blive søgt videreført i de kommende
store distriktsarrangementer i efteråret 2020: Governor’s Dish og Distriktskonference/Årsmøde. Vi
vil også ved disse arrangementer søge at inspirere klubberne til fornyende indsatser både i forhold
til ”Bæredygtighed” og ”Medlemsudvikling”.
Samtidig har vi været så heldige, at Michael Svarer - én af de tre økonomiprofessorer, der har
rådgivet Regeringen og partilederne om genåbningen af Danmark - vil fortælle om de økonomiske,
velfærdsmæssige og virksomhedsrelaterede konsekvenser af Covid-19.
2020/21 må gerne omfavne et revolutionerende tankesæt, der kan udmøntes i mange spændende
fornyelser i Rotary Distrikt 1461. Rane Willerslev gav os en velment indspark, som vi bør forstå og
gribe og omsætte til handlinger, der bidrager til at skabe en bedre verden lokalt, nationalt og
internationalt.
Jeg glæder mig til samspillet og samarbejdet med Jer alle.
Jens Kaptain
Distriktsguvernør 2020/21

HUSK Governor’s Dish 21. august
Distriktets medlemmer, medlemmer i
venskabsklubber, ledsagere og gæster er velkomne på
Haderslev Golfklubs spændende og udfordrende bane
beliggende Viggo Carstensens Vej, 6100 Haderslev:
fredag den 21. august 2020, gunstart kl. 09.00.
Se hele indbydelsen på distriktets hjemmeside.
Mvh
Haderslev Hertug Hans Rotary Klub
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Præsentation af guvernørgruppen 2020-2021
Jens Ramsgaard Kaptain. Distriktsguvernør i 2020/21.
69 år og gift med Lisbeth. Bosiddende i Haderslev.
Optaget i Rotary i 1996 og i 2015. Medlem af Haderslev Hertug Hans
Rotary Klub, og præsident i klubben i 2017/18.
Medlem af bestyrelsen i Rotary Danmark (RD), facilitator på RLI
uddannelsen og i RD-vedtægts- og forretningsorden udvalg og i RDudvalg, der vurderer det fremtidige landssekretariat.
Har i den over 50-årige erhvervsaktive karriere både været beskæftiget i
offentligt og privat regi, og gennem en årrække fungeret som
kommunaldirektør i Haderslev og Skanderborg Kommuner. Senest været
chefkonsulent hos Lundgaard Konsulenterne og arbejdet med chefrekruttering til den offentlige sektor. Aktuelt deltidsbeskæftiget med
rådgivning og sparring af bestyrelser og direktioner.

Niels G. H. Hansen. Distriktsguvernør Elect i 2020/21.
69 år og gift med Margaretha. Bosiddende i Vejle.
Optaget i Rotary i 2011. Medlem af Egtved Rotary Klub. Præsident i
klubben i 2017/18. Gennemført Rotary Leadership Institute i 2016/17 og
gennemført Rotary Leadership Institute Graduate i 2017/18. Assisterende
Guvernør i område 3 fra 2017/18 til 2019/20. Medlem af bestyrelsen i
Rotary Danmark.
Har i mere end 30 år beskæftiget sig med drift og it-understøttelse af
gastransport og gasdistribution som driftsleder i Naturgas Syd, Dong og
Energinet. Gik på pension i 2016 for at dyrke sine interesser, som er
Rotary, rejser og aktieinvesteringer.

Hans Skjerning, Distriktsguvernør Nominee 2020/21.
68 år og Gift med Ilse. Bor på Thurø i Svendborg.
Optaget i Rotary 2005. Medlem af Svendborg Sct. Jørgens Rotary Klub
siden 2017 og Præsident i 2019-2020. Tidligere været medlem i Odense
City Rotary Klub, og har været Præsident i 2010-2011.
Er fra 2020-2021 medlem af Rotary Danmarks Ungdomsudveksling
(RDU)’s bestyrelse.
Har gennem næsten 50 års erhvervskarriere haft adskillige
ledelsesposter, heraf 28 år i Erhvervsskolesektoren. Inden pensionering i
2017 Direktør for Kold College i Odense gennem 12½ år. Har gennem
årene i Erhvervsskolesektoren haft en del tillidsposter, som har givet stor
erfaring i centraladministrationen. Har siddet i adskillige udvalg på
landsplan samt deltaget i udvikling af uddannelser. Stor international
erfaring fra Erhvervsskolesektoren. Uddannet MBA i UK, med
Educational management som speciale.

at
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Elsebeth Christmas Møller, Past Distriktsguvernør i 2020/21.
63 år og danner par med Richard. Bosiddende i Sønderborg.
Optaget i Rotary i 2000 i Gråsten og derefter flyttet til Sønderborg Syd
Rotary Klub i 2014.
Præsident i Gråsten RK i 2005-06, og har derefter været
Guvernørassistent i Område 1 i seks år. Været Litauenkoordinator fra
2010 til 2014, hvor Litauen var en del af Distrikt 1461. Har været en del af
distriktets Foundation udvalg i 1 år, samt været chair for Rotary
Leadership Institute (RLI) i 2 år. ’Rotary-hjertet’ banker for Litauen,
ShelterBox og RLI.
Har været optiker i 45 år, og har været butikschef i Gråsten, men også
arbejdet i Norge og Sverige. Er aktuelt ansat som optiker for en
privatpraktiserende øjenlæge i Sønderborg.

Knud Skov. Vice Distriktsguvernør i 2020/21.
72 år. Bosiddende i Assens.
Optaget i Rotary 2006. Medlem i Odense City Rotary Klub og Præsident i
klubben 2011-12.
Viceguvernør i Rotaryåret 2020-21. Distriktstræner i Rotaryåret 2020-21.
Aktiv i udvalget for RYLA Seminar 2020. Facilitator på RLI uddannelsen.
Aktiv i udvalg for Global Grant projekt til plantning af 1 mio. Bread Fruit
træer i tropiske områder.
Har gennem 32 år i egen virksomhed været engageret som
virksomhedskonsulent målrettet opgaver for ledelsesudvikling og
markedsorientering af handels-, produktions- og
uddannelsesvirksomheder og liberale erhverv.
Aktiv bestyrelsesmedlem. Beskikket censor på Akademiuddannelser.
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Kædeoverrækkelse i ”Johans tipi”, 30. juni 2020
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Tildeling af Paul Harris Fellowship (PHF)
Traditionen tro er det værtsklubben for guvernøråret og denne gang Haderslev Hertug Hans Rotary
Klub, der finansierer tildeling af PHF’er til den afgående guvernør og tilsvarende til officerer, der har
gennemført en fuld funktionsperiode på tre år.
Efter at have modtaget distriktskæden overrakte DG Jens Kaptain, således IPDG Elsebeth Christmas
Møller 3 safirer for de tre ledelsesår i Distrikt 1461. Elsebeth Christmas Møller, Sønderborg Syd
Rotary Klub, har således nu i alt 4 safirer i sin PHF.
Tilsvarende overrakte DG Jens Kaptain en PHF til Niels G.H. Hansen, Egtved Rotary Klub, for
indsatsen som Assisterende Guvernør (AG) gennem tre år. Niels er tiltrådt som Distriktsguvernør
Elect pr. 1. juli 2020 og afløses i AG-funktionen af Hanne Sanko fra Børkop Rotary Klub.
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21
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FAT PENNEN,
- og søg om projektmidler fra Hjælpefonden og Distrikt
Grant
Det er i de kommende måneder, der skal ydes indsatser i klubberne og klubbernes foundationfunktioner/-udvalg for at opnå tilskud til projekter i Rotaryåret 2020/21.
Set i forhold til tidligere år, er der rigtig gode muligheder for at opnå tilskud fra både Hjælpefonden
og Distrikt Grant.

Hjælpefonden
Fra formand for Hjælpefonden 2020/21 Helena Nymann lyder opfordringen, at alle, der påtænker
igangsat projekter inden 30. juni 2021, kontakter det enkelte bestyrelsesmedlem i
Forretningsudvalget for fonden, og gerne så tidligt som muligt i projektudviklingen.
Det er i Distrikt 1461:
Lise-Lotte Jensen, tlf. 4084 0915 eller mail: lise-lotte@ulrikkagarn.dk.
Lise-Lotte vil give råd og vejledning om tilskudsmulighederne i forhold til de konkrete
projektovervejelser i den enkelte klub.
I 2019/20 modtog Hjælpefonden mere end 100 ansøgninger, og der er givet bidrag for over kr.
1.250.000,-. I Distrikt 1461 har der ofte været en ydmyg tilgang til at søge projektmidler, og Lise-Lotte
opfordrer til, at der igangsættes både større og mindre projekter, så klubberne i Distrikt 1461 også
markerer sig på dette felt.
Gå ind under Hjælpefonden under Rotary Danmarks hjemmeside og se 10 tips, når det overvejes at
søge bidrag via fonden. Der kan max modtages kr. 40.000,- til et eller flere projekter i den enkelte
klub.

Distrikt Grant
Tag tilsvarende kontakt til Formand for Distriktets Foundation Udvalg:
Anette Løwert, tlf. 2424 8507, mail: anette@lowert.dk
Anette rådgiver gerne om muligheder, der er i Distrikt Grant, hvor midlerne er mindre end i
Hjælpefonden, men alligevel betydningsfulde, når den enkelte klub ønsker at realisere projekter. Som
noget nyt er der i 2020/21 ikke loft over tilskudsbeløb, der dog aldrig kan være større end det klubben
selv yder. Deadline for indsendelse af ansøgninger til Distrikt Grant er i år 1. oktober 2020, og kravet
er fortsat, at den enkelte klubs foundation formand, eller en stedfortræder for denne, har deltaget i
seneste Grant Management Seminar på PETS 2020.
I 2019/20 modtog 8 projekter støtte fra Distrikt Grant. I 2020/21 er puljen til uddeling ca. kr.
125.000,-

God sommer og arbejdslyst til alle, der ønsker at søge projektmidler 2020/21.
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21
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Rotary-fornyelse på verdensplan!
DU kommer med et forslag!
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 ledelse;
nej de skal komme fra græsrødderne, der hvor du har føling med, at der
kan ske forbedringer.

Council on Legislation (COL)
Det er Rotary Internationals (RI) ”Lovgivningsråd”, der
træder sammen hvert 3. år, hvor en repræsentant fra hvert af
RI’s 529 distrikter stemmer om de indkomne forslag.
Der kan foreslås lovbestemmelser, der søger at ændre RI’s
grundlov, 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 for det
følgende Rotary-år, efter godkendelse på RI Convention, der
er RI’s højeste myndighed.

Fremgangsmåden
Alle aktive medlemmer kan fremsætte forslag, der dog først skal godkendes i klubben.
Kan din klub godkende forslaget, så skal det sendes til COL-repræsentanten for D-1461, Leif Kenrad,
Aabenraa RK, senest den 1. september 2020.
Forslagene sendes derpå til distriktets klubber og kommer til afstemning på Årsmødet på
Distriktskonferencen, lørdag den 3. oktober 2020.
De vedtagne forslag sendes herefter til RI.
Efter juridisk behandling, der sikrer opfyldelse af RI’s og USA’s love, samles alle forslag til afgørelse
ved afstemning på COL.

Tidligere større ændringer på COL
På COL 2016 blev det vedtaget, at de enkelte klubber fik mere selvbestemmelse, så mødepligten
kunne lempes og mødefrekvensen ikke behøvede at være hver uge.
På COL 2019 var det især Rotaract-klubberne, der fra at være et RI program nu blev en del af RI,
næsten på lige fod med Rotaryklubberne.

Distrikt 1461’s COL-repræsentant er PDG Leif Kenrad, dg1461-1415@rotary.dk.
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ASSISTERENDE GUVERNØRER
(AG’ER), DISTRIKT 1461 2020-21
Område 1
AG Christiane Franziska Pliscke
Tønder Rotary Klub
E-mail: christiane-dk@live.dk

VELKOMMEN TIL NYE
MEDLEMMER
Her vil der fremover står navn og klub
på nye medlemmer i Distrikt 1461.

Klubber: Gråsten, Nordborg,
Padborg-Kruså, Rødekro, Sønderborg,
Sønderborg Syd, Tønder, Aabenraa

Område 2
AG Henning Christoffersen
Haderslev Rotary Klub
E-mail: hc@skipperhuset-as.dk
Klubber: Christiansfeld, Haderslev,
Haderslev Hertug Hans, Rødding,
Toftlund, Vamdrup, Vejen, Vojens

Område 3
AG Hanne Sanko
Børkop Rotary Klub
E-mail: hanne.sanko@gmail.com
Klubber: Børkop, Egtved, Fredericia,
Fredericia Lillebælt, Kolding, Koldingfjord,
Koldinghus, Vejlefjord, Vejle Nord, Vejle Syd

Område 4
AG Inge Dahl
Assens Rotary Klub
E-mail: info@ingedahlconsulting.dk
Klubber: Assens, Bogense, Ejby,
Haarby-Glamsbjerg, Middelfart,
Otterup, Aarup

Område 5
AG Henrik Dyhr
Odense Carolinekilde Rotary Klub
E-Mail: Henrik.dyhr@mail.dk
Klubber: Nyborg, Odense Carolinekilde,
Odense City, Odense H.C. Andersen,
Odense Hunderup, Odense Sct. Knud
International, Sct. Alban Roteract.

KALENDER,
AUGUST 2020
Guvernørbesøg:
06.08.20:
13.08.20:
17.08.20:
20.08.20:
20.08.20:
28.08.20:
31.08.20:

Sønderborg
Otterup
Bogense
Odense City
Odense Sct. Knud
Odense Carolinekilde
Ringe

Øvrige begivenheder:

Område 6
AG Niels Christian Ganderup
Svendborg Sydfyn Rotary Klub
E-mail: nc@ganderup.dk

10.08.20:
11.08.20:
21.08.20:
22.08.20:
24.08.20:

Klubber: Faaborg, Langeland, Ringe,
Svendborg, Svendborg Sct. Jørgens,
Svendborg Sydfyn, Svendborgsund

Styr./Kooor. Guv.år
RD bestyrelse
Governors Dish
Heldagseminar GG
AG møde

Guvernør

Nyhedsbrevsredaktør

Jens Kaptain
Bragesvej 23
6100 Haderslev
Mobil: 2577 2100
Mail: dg1461-2021@rotary.dk

Peter Thode Loft
Grønlandsvej 13
6100 Haderslev
Mobil: 4019 1010
Mail: peter@thodeloft.dk
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