
 

Nyhedsbrev fra Distrikt 1461 

Velkommen til Nyhedsbrev nr. 11   Juni 2022 

Nyt fra Guvernøren 

                                                

Endnu et Rotaryår er gået. 

Rotaryåret rinder snart ud. Og for mig er det gået utroligt hurtigt – ja nogle gange kniber jeg mig i armen og 

tænker - kan det passe, at der snart igen er guvernørskifte.  

Jeg har glædet mig meget over de mange klubbesøg, hvor jeg mødte mere end 800 rotarianere. Det har været 

utroligt dejligt, at møde klubberne på hjemmebane og se hvor forskelligt klublivet udformer sig i de enkelte 

klubber.  

Jeg valgte at holde et formøde med klubbestyrelserne ved klubbesøgene og det har jeg ikke fortrudt. Den tid 

var godt givet ud. Her var der tid til at komme i dybden med diverse spørgsmål. Her kom man ind under 

huden på klubben og mærkede klubbens DNA. Her åbnede klubbestyrelserne op for deres udfordringer, så 

de kunne sparre med mig og den assisterende guvernør om problemerne. 

Specielt vil jeg fremhæve klubbesøget hos Sct. Alban Rotaract Klub i Odense, hvor jeg var så heldig at 

overvære medlemsoptagelse af 2 nye medlemmer. Der var en helt fantastisk positiv stemning denne aften, 

og efterfølgende kan jeg konstatere, at klubben er i rigtig god gænge, ja, de er faktisk top-4 på listen over 

klubber, der er vokset mest i de seneste 11 måneder. 

En anden vigtig begivenhed i mit Rotaryår var arrangementerne i forbindelse med World Polio Day den 24. 

oktober. Her lykkedes de assisterende guvernører i to af AG-områderne at få klubberne til at donere ret store 

beløb til udryddelse af polio. Jeg har senere erfaret, at klubber fra andre AG-områder også har doneret til 

udryddelse af polio. Det er jeg stolt af. 

På den internationale scene fik jeg desværre ikke knyttet nogle kontakter og opbygget noget netværk. Alle 

mine ture til GETS, Guvernørskole og Convention blev jo desværre aflyst på grund af Corona, og jeg er da 

en smule misundelig, når jeg hører Hans Skjerning fortælle om alle de spændende kontakter han har fået og 

de spændende oplevelser han lige har haft til Convention i Houston.  



Om kort tid giver jeg ”stafetten” videre til Hans Skjerning. Hans og jeg har arbejdet tæt sammen i det 

forløbne år, så jeg ved at ”stafetten” er i gode hænder fremover. 

Jeg ser frem til at overtage ansvaret for Rotary Danmark. Det bliver spændende og udfordrende. 

Niels Hansen 

DG Distrikt 1461 

 

Medlemsstatistik pr. 1-6-2022 

Jeg har spændt ventet på medlemsopgørelsen pr. 1-6-2022. Det er den sidste, jeg når at få i mit guvernørår, 

og den er heldigvis kommet i så god tid, at jeg kan få resultatet med i mit sidste nyhedsbrev.  Det er altså en 

opgørelse over de første 11 måneder i mit guvernørår. 

Jeg tager udgangspunkt i medlemstallet for aktive medlemmer og her har vi i Rotary Danmark mistet 127 

medlemmer. Det ærgrer mig selvfølgelig, at vi har mistet medlemmer, men det er faktisk mindre end jeg 

havde forventet. I forrige guvernørår mistede vi i Danmark 580 aktive medlemmer, så hvis vi alle anstrenger 

os, tror jeg at ”skuden” vender til næste år. 

Medlemsafgangen på de 127 medlemmer fordeler sig således i de enkelte distrikter. Distrikt 1440 – 67 

medlemmer. Distrikt 1450 – 10 medlemmer. Distrikt 1461 – 37 medlemmer. Distrikt 1470 + 6 medlemmer. 

Distrikt 1480 – 19 medlemmer. 

Jeg hæfter mig ved at distrikt 1470 har haft medlemstilgang. Det er rigtig flot, og når jeg ser på tallene, 

skyldes det, at de har satset på at starte Rotaract-klubber. Det kan vi lære noget af i de andre distrikter. 

Når jeg ”graver” dybere i medlemsafgangen i Distrikt 1461 på 37 medlemmer, er der store forskelle mellem 

de enkelte klubber. Den suverænt bedste klub er Ejby RK med + 6 medlemmer, stort tillykke med det Ejby 

RK. Derefter følger Fåborg RK med +4 medlemmer, Svendborg Sydfyn RK med +3 medlemmer og Sct. 

Alban Rotaract klub med +3 medlemmer. Det er alle klubber, der har arbejdet ihærdigt med 

medlemsudvikling – Det kommer ikke af sig selv. 

I den anden ende af skalaen ligger Koldingfjord RK, Vejle Syd RK, Odense H.C. Andersen RK, Haderslev 

Hertug Hans RK og Sønderborg Syd RK. 

Niels Hansen 

Distriktsguvernør distrikt 1461 

 

COL 

Rotary bevæger sig stadigt – men langsomt!  

Hvert tredje år mødes rotarianere i Council on Legislation (COL) ”Lovgivningsrådet” 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 det efterfølgende RI Convention fremlægges de vedtagne forslag til godkendelse, hvorefter de træder i 

kraft 1. juli. 

Vedtagne beslutninger behandles derefter af RI-Board eller The Rotary 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. 

Dette år var specielt, fordi ikke alle kunne/måtte deltage fysisk pga. Corona. Derfor blev det for første gang 

muligt at deltage virtuelt, hvilket fungerede med kun få problemer. 



Der var påbudt maske for alle deltagere under mødet. 

COL-formand, Kenneth M. Schuppert Jr., blev testet positiv dagen før afrejsen til COL, så han måtte blive 

hjemme og blev afløst af tidligere formand Duane Benton. Han styrede os atter igennem lovforslagene 

meget effektivt og med humor. 

Der blev simultan-tolket på Rotarys 8 officielle sprog – meget imponerende. 

Diskussionerne og debatterne under rådets fem‐dags møde bar tydeligt præg af Rotarys globale udbredelse. 

De forskellige kulturelle perspektiver, holdninger, indsigter og lokalkendskab løftede kvaliteten af 

diskussionen og gav et bedre beslutningsgrundlag. 

Alle delegerede fik udleveret en fjernbetjening til elektronisk afstemning. Det fungerede også for de 

virtuelle, og få sekunder efter afstemningen kunne vi se resultatet på en skærm. Al dokumentation kunne 

downloades, så vi kunne følge med på vores Tablets eller PC. 

Der var fremsat 94 forslag, der skulle stemmes om. 30 blev vedtaget, 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 beherskede. 

Europa, Nordamerika, Sydamerika og The Board kom hver med ca. 11 forslag. Asien fremsatte 43 forslag, 

hvoraf de 26 var japanske. 

”RI’s COL 2022 Report of Action” med de vedtagne lovændringer kan nu downloades på www.rotary.org 

”RI’s Manuel 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 klubmedlemmer at foreslå potentielle medlemmer 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 tilføjet) ligeværdighed og inklusion. 

Klubben 

Det blev vedtaget at ændre tiden for udsendelse af klubbestyrelsens referater fra 60 til 30 dage. Et lignende 

forslag om 20 dage blev afvist. 

Det blev også afvist at ændre en Rotaryklubs formål – både slækkelser 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 udvalgsformænd bliver bestyrelsesmedlemmer. 

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

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 aldersgrænse for rotaractere. 

Rotary International - generelt 

De skandinaviske lande havde fremsat et forslag om en evaluering /gennemgang af RI’s ledelsesstruktur. 

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 argumenterne 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 konsulentfirma, 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. 

http://www.rotary.org/


Det blev vedtaget at modernisere RI’s grundlov - uden at foretage væsentlige ændringer bliver teksten 

moderniseret og mere strømlinet. 

Rettelse af visse uoverensstemmelser i RI-vedtægterne blev også vedtaget. 

Rotarys International - medlemsblade 

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

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

Rotary International - udvalg 

Det blev afvist at oprette et fast RI-udvalg for ungdomsudvekslingen, og tilsvarende afvisning for Interact og 

NGSE. 

I stedet blev det vedtaget at ændre bestemmelserne for faste RI udvalg, til at oprette midlertidige, aktuelle 

udvalg. 

Rotary International - kontingent 

Det blev vedtaget at medlemskontingentet 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 betalingsterminerne fra nuværende halvårlig til månedlig blev afvist. 

Det blev afvist at ændre kontingentet for medlemmer under 40 år. 

Distrikter 

Det blev afvist at sløjfe den årlige distriktskonference. 

Det blev vedtaget at revidere processen for fritagelse af mødepligt. 

Der er ikke mere krav om indberetning af mødestatistik. 

Et forslag om at ændre mødestatistik til antal klubmedlemmer blev afvist. 

Det blev vedtaget at give muligheder 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. 

 

 

 

 Yderligere oplysninger hos Leif Kenrad, Aabenraa Rotary Klub 

 COL-repræsentant for Distrikt 1461 

 

 

 

 

 

 

 



RLI i distrikt 1461 med ny tovholder 

Efter at have været Chair for RLI i distrikt 1461 i en årrække overlod Inge Dahl fra Assens Rotary stafetten 

til undertegnede tilbage i november 2021. Dette skete dog først efter at jeg havde gennemført RLI-forløbet 

over tre kursusdage i løbet af efteråret 2021. 

RLI er blot et af de mange gode tiltag, der findes inden for Rotary, og formålet er beskrevet i Kommisorium 

for Rotary Leadership Insitute (RLI), Division Danmark:  

- At uddanne Rotarianere med lederpotentiale med henblik på fastholdelse og engageret indsats i 

Rotary klubben 

- At fremme deltagerne kvalifikationer til at varetage tillidsposter inden for klubben og på sigt i 

distriktet og i Rotary generelt 

- At uddanne Rotary-ambassadører til at fungere som inspiratorer internt i Rotary såvel som PR-

agenter uden for Rotary.   

RLI vil i dette efterår blive holdt på datoerne 27. august, 17. september og 29. oktober 2022. Det er alle på 

lørdage, hvor kurset afholdes fra kl. 09:00 -16:00 på Fjeldsted Skov, Ejby på Fyn 

Som facilitatorer på kurserne deltagere engagerede rotarianere, der alle ønsker at øse ud af deres erfaringer 

inden for deres kompetenceområder. Hvert indlæg er ca. 45 minutter, hvor 20% er indlæg og resten er styret 

gruppe-diskussion. Dermed opnår kursisterne en god indføring i områderne En Rotarianer (modul 1), 

Klubben (modul 2) og Rotary Netværket (modul 3).  

Facilitatoerne er repræsenteret fra ca. 10 forskellige klubber, så man får det bedste med fra hver klub. 

Der er plads til mellem 25 og 30 deltagere på kurset og holdet fyldes efter ”Først til mølle”-princippet. 

Ansøgningsskemaet findes på mit Rotary/Distrikter/Rotary Leadership insistute (under distrikt 1461). Link 

til ansøgningsskemaet findes nederst på siden. 

Når skemaet er udfyldt skal kursistens klubpræsident godkende ansøgningen, idet det også er klubben, der 

betaler deltagergebyret på de DKK 1.995. Men det ses heldigvis af klubberne som værende en god 

investering i fremtiden, så det er bare om at få jer meldt til ;-) 

Med venlig hilsen 

Peter Larsen-Ledet 

Odense City Rotary og Chair RLI (Distrikt 1461) 

                                 

Afgående Chair RLI for distrikt 1461,           Hold af kursister på RLI efterår 2021, distrikt 1461 

Inge Dahl (i midten) sammen med ny  

Chair RLI Peter Larsen-Ledet og Distrikts  

guvernør 2021/2022 Niels G. H. Hansen      

 

 



 

                                    

Vi har et fuldt færdigt program for RYLA Seminar 2022, der gennemføres 11. - 13. november i Odense. 

Det er introduceret overfor alle klubledelser i distriktet - både med omtale på PETS i marts og med 

udsendelse af programmet direkte til alle Klub Præsidenter, Præsident Elect og Klubsekretærer. 

Der er allerede kommet tilmeldinger fra flere klubber, og erfaringen viser, at efter sommerferieperioden 

vokser interessen og antallet af forslag om deltagelse på RYLA seminaret. 

Har du derfor som medlem af din klub forslag til et ungt menneske M/K, 22-32 år, du gerne vil anbefale 

til deltagelse på RYLA seminaret, fordi vedkommende fortjener et skulderklap og anerkendelse for 

velment og helhjertet indsats i sit netværk eller i arbejdet i sit firma, så byd ind med dit forslag til din Klub 

Præsident og Præsident Elect. 

Læs om RYLA og se programmet for RYLA Seminar 2022 ved at klikke på følgende link: 

https://www.rotary.dk/districts-district-1461/ryla-rotary-youth-leadership-awards 

Har du spørgsmål vedr. seminaret, send gerne en mail til: dg1461-1718@rotary.dk 

eller ring på mobil 20230230. 

De bedste hilsner, 

RYLA Seminar 2022 Teamet 

 

Rødekro Rotary på tur til Holland d. 19. – 22. april 2022 

Turen blev arrangeret af en af klubbens medlemmer og hans hustru. 

Et smukt vejr og masser af oplevelser var det de 35 deltagere i turen kunne se frem til. 

Turen gik til den nordlige del af Holland i Flevoland tæt på byen Emmeloord. 

Vi besøgte forskellige virksomheder:  

Bl.a. en virksomhed der avlede julesalat i store mængder og en virksomhed som havde flere store drivhuse 

med blomster.  Vi besøgt også en tulipanbonde som arbejdede med at avle nye sorter af tulipaner. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rotary.dk/districts-district-1461/ryla-rotary-youth-leadership-awards
mailto:dg1461-1718@rotary.dk


 

Vi besøgte også den lokale Rotary klub i Emmeloord, hvor vi havde en hyggelig aften, og de 2 præsidenter 

udvekslede Rotary flag. 

Et af medlemmerne i den lokale Rotary klub holdt et 

foredrag om hvordan området er opstået med inddæmning af 

området. Den største del af området som vi besøgte ligger 

under havets overflade.  

 

 

 

 

Vi besøgte også en pumpestation 

som er med til at sørge for at 

området er sikret mod 

oversvømmelse. 

 

 

 

 

En af dagene gik turen til Amsterdam hvor vi besøgte Van Gogh museet, 

Anne Franks hus og en skøn kanalrundfart i den flotte by. 

 

En rigtig fin tur hvor vi fik set mange ting. Der var masser af hygge og snak på turen.  

Hilsen fra Rødekro Rotary 

Redaktøren 

På radaktionens vegne, vil jeg gerne takke vores guvernør Niels Hansen, for et fantastisk samarbejde. Det 

var været inspirerende, at være redaktør på distriktets 11 nyhedsbreve. Jeg håber læserene også har haft 

glæde ved at læse dem. Tak for denne omgang og god sommer. 

Kristian Hjerresen 

 

 

Guvernør 
Niels Hansen 
Åkæret 3.11.2 
7100 Vejle 
Tel. 51334342 
Mail:niels.g.h.hansen@gmail.com 

 Nyhedsbrevsredaktør 
Kristian Hjerresen 

Havneøen 7.3.2 
7100 Vejle 

Tel. 29639447  
Mail: kristianhjerresen1@gmail.com 
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