
 

 
  

I dette nyhedsbrev: 

DISTRIKT 1461  
NYHEDSBREV 7, 2020-2021 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

• Guvernørens leder 

• Stillingsopslag 

• Velkommen til Brørup RK 

• Indsamlingstilladelser 

• Ajourføing af dokumenter 

• Nye datoer for RLI 

• Fleksible muligheder for 

klubben 

• Rotaryprojekt i Gambia 

• Nye medlemmer & Kalender 

Kære Rotarianere i Distrikt 1461 

Velkommen til det syvende nyhedsbrev for guvernøråret 2020-

2021, og det første i 2021. 

Vi fortsætter, hvor vi slap i 2020 med dels at have indlæg om 

praktiske og oplysende forhold, dels gode historier, hvor vores 

distrikt har gjort en forskel. Denne gang fra et projekt i Gambia, 

som flere af distriktets klubber har bidraget til.  

Hertil har vi i dette nyhedsbrev også medtaget fleksible ideer til, 

hvordan vi kan udvikle vores klubber. 

Rigtig godt nytår og rigtig god fornøjelse med nyhedsbrevet! 

Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft 

 

 

SE MERE PÅ:  www.rotary.dk 

 

Januar 2021 

https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461
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Så blev et nyt år skudt i gang. Anderledes og mere stille end normalt, hvor langt de fleste af os har 

fulgt de anvisninger og restriktioner som Regeringen og sundhedsmyndighederne har meldt ud. 

Men mon ikke de fleste af os, - med al respekt for vore nære og de familiemæssige bånd og de PC- 

skærme, som efterhånden ikke blot er blevet en nødløsning, men selve mødestedet for mange, - 

savner at kommer ud blandt andre mennesker og komme i dialog og fysisk være sammen igen. 

Og aldrig så snart vi kunne se lyset forude og vores tur til hver især at blive vaccineret, så kommer der 

ikke blot en, men ligefrem flere nye Corona-mutationer og flere lande i nærheden af os lukker mere 

eller mindre ned med nye store konsekvenser for mennesker og virksomheder. Og som en naturlig 

konsekvens heraf nye restriktioner i Danmark, - allersenest med bl.a. yderligere reduktion af 

forsamlingsforbuddet til blot fem personer meldt ud foreløbigt gældende frem til 7. februar 2021. 

Det er imidlertid glædeligt at følge, at rigtig mange klubber både respekterer de begrænsninger, vi er 

underlagt, og samtidig søger rotarianere at holde fast i hinanden med alternative mødeformer og 

bevarer en form for kontakt. Eksempelvis har Odense Carolinekilde afholdt fælles julefrokost hver for 

sig med mad fra samme leverandør, og andre arrangerer fælles gåture i små grupper. 

Dette er væsentligt for at forebygge den medlemsafgang, der både registreres i vort distrikt og over 

hele den vestlige verden. 

I skrivende stund ser det dog ud til ved halvårsopgørelsen 1. januar 2021, at vi efter et meget svært 

2019/20, hvor vi netto mistede 113 medlemmer, gradvist er ved at reducere afgangen i Distrikt 1461. 

Fra mine guvernørbesøg i efteråret 2020 og i mine kontakter til præsidenter og klubber ved jeg, at der 

står en række nye rotarianere klar til at komme ind i klubberne. Så selvom man naturligvis altid skal 

være forsigtig med at spå om fremtiden og glæde sig for tidligt, så ser jeg alligevel frem mod 

kommende halvår i guvernøråret 2020/21 med en vis optimisme i forhold til medlemsudviklingen. 

Der venter spændende nye udfordringer forude i de kommende måneder bl.a. målrettet mod: 

• Opstart af implementeringen af Strategi- og Handlingsplan 2020/23 

• Rekruttering af flere til distriktsarbejdet (både formænd og udvalgsmedlemmer) 

• Uddannelse indenfor administrative funktioner og IT -områderne for sekretærer og CICO’er 

• Fortsat fokus på medlemsudvikling 

• Og så venter vi spændt på, om det bliver muligt at gennemføre ungdomsudveksling i 2021-

2022.  

Samtidig lægger Distriktsguvernør Elect Niels G.H. Hansen op til 

det traditionsrige PETS den 10. marts 2021, der - under 

hensyntagen til den aktuelle Covid-19 situation - afvikles virtuelt. 

Der udsendes efterfølgende information om, hvordan PETS i denne 

form gennemføres i forhold til de involverede målgrupper. 

 

GODT NYTÅR til Jer alle og hold nu fast i hinanden!  

Jens Kaptain,  

Distriktsguvernør 2020-21 

 

 

VELKOMMEN TIL 2021 
- OG VELKOMMEN TIL ANDEN DEL AF GUVERNØRÅRET 2020/21 I DISTRIKT 1461 
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Strategi og Handlingsplan 2020/23 
Rotary International, Distrikt 1461 

  

OPSLAG: Tillidsposter i Distrikt 1461 
- for dig, der vil mere Rotary 
 

Som udgangspunkt opslås alle ledige stillinger/funktioner til besættelse for interesserede i hele 

distriktet. Målet er herigennem af give alle rotarianere mulighed for at indgå i spændende og 

udfordrende opgaver og samtidig opbygge en solid opbakning til distriktsarbejdet i klubberne. 

Aktuelt er følgende stillinger/funktioner ledige til besættelse i foråret og frem mod 1. juli 2021: 

 

Formand for distriktets medlemsudvalg. 

Da nuværende formand Hanne Cording har ønsket at fratræde funktionen grundet overgang til nyt 

arbejde søges en ny formand pr. 1. juli 2021. Formandsposten har selvsagt stor betydning i en Rotary 

organisation, der specielt i den vestlige verden og også i Danmark og de fem danske distrikter oplever 

medlemstilbagegang. Der udsendes særskilt stillingsopslag. 

 

Medlemmer til distriktet medlemsudvalg.  

I forbindelse med genopbygning af et egentligt medlemsudvalg i distriktet søges udvalgsmedlemmer 

fra alle seks AG-områder fra kredsen af formænd for klubberne medlemsudvalg. Grundet Corona-

krisen er en planlagt turne med formand Hanne Cording og Distriktsguvernør Jens Kaptain udsat til 

april 2021, hvor de enkelte områders formænd for medlemsudvalgene i klubber indkaldes til et fysisk 

møde for at drøfte fastholdelsesstrategi og rekruttering af nye medlemmer. Der udsendes særlig 

invitation herom. 

 

AG til Område 2. 

Der søges en ny AG til Område 2 fra en af områdets klubber: Christiansfeld, Haderslev, Haderslev 

Hertug Hans, Rødding, Toftlund, Vamdrup, Vejen og Vojens snarest muligt. Efter den mangeårige 

AG’er Henning Christoffersen er stoppet, er stillingen aktuelt vakant. 

 

Distriktets repræsentant i det landsdækkende PI/PR-udvalg. 

I forbindelse med ændring af landssekretariatet i Rotary Danmark overgår det hidtidige faste udvalg 

til et ERFA-udvalg på tværs af de fem distrikter i Rotary i Danmark.  

Der efterlyses en repræsentant med lyst til og gerne erfaring fra informations- og 

kommunikationsområderne, der kan være med til at ideudvikle og styrke viden om Rotary internt og 

eksternt. Funktionen varetages aktuelt af distriktsguvernøren og kan overtages frem mod 1. juli 2021. 

Der udsendes særskilt opslag. 

 

Yderligere oplysning om forannævnte stillinger/funktioner kan indhentes hos Distriktsguvernør Jens 

Kaptain, mobil 2577 2100 og/eller mail: dg1461-2021@rotary.dk 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 
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Velkommen til Brørup Rotary Klub 

Brørup Rotary Klub har i efteråret 2020 søgt om at blive overført fra Distrikt 1450 til Distrikt 1461. 

Efter dialog mellem distriktsguvernørerne i de to distrikter og klubben, er der i enighed foretaget 

positiv indstilling til Rotary International (RI) om at godkende ansøgningen. 

RI v./ Zürich kontoret har den 21. december 2020 meddelt, at man godkender ansøgningen, der 

effektueres med virkning fra 1. juli 2021 i overensstemmelse med Rotary’ Code of Policies. 

I Distrikt 1461 glæder vi os til at modtage de 33 rotarianere fra Brørup Rotary Klub, der således 

forenes med rotarianere i Vejen Rotary Klub og Rødding Rotary Klub, der alle tre er placeret i Vejen 

Kommune. 

Det er aftalt med Præsident Hans-Peter Noer og Præsident Elect Jørgen Nederby, at vi starter 

integrationen af Brørup Rotary Klub efter årsskiftet 2020/21, således repræsentanter herfra deltager i 

arrangementer i Distrikt 1461, herunder bl.a. PETS, ligesom distriktsguvernør m.fl. vil deltage i møder 

i Brørup Rotary Klub. 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 

 

 

 

 

Indsamlingstilladelser via Hjælpefonden 

Hvis en Rotary klub ønsker at igangsætte en offentlig indsamling, skal der normalt søges om tilladelse 

hertil i Civilstyrelsen i forbindelse med indsamlinger over kr. 50.000,00. En tilladelse koster normalt 

kr. 1.100,00, og - styrelsen kræver efterfølgende aflæggelse af regnskab med påtegning af autoriseret 

revisor. 

I et forsøg på at støtte klubberne har Hjælpefonden i Rotary Danmark indgået aftale med 

Civilstyrelsen om en generel indsamlingstilladelse for foreløbigt de kommende 3 tre år. Klubberne 

skal søge indsamlingstilladelse gennem Hjælpefonden, der herefter får denne godkendt i 

Civilstyrelsen. Klubberne er således omfattet af Hjælpefondens generelle tilladelse og skal ikke betale 

noget. 

Indsamlingstilladelser i denne sammenhæng omhandler alene offentlige indsamlinger. Andre 

indsamlinger, som en Rotary klub igangsætter internt i forbindelse med eksempelvis julebanko, 

rødvinslotteri osv. kræver ingen indsamlingstilladelse. Det gør interne indsamlinger i Rotary i 

Danmark eller i distrikterne heller ikke, hvor klubber f.eks. donerer beløb til bl.a. Polio. 

Læs mere om indsamlinger i det offentlige rum på Rotary Danmarks hjemmeside under 

Hjælpefonden eller kontakt evt. Just Harhoff i Hjælpefonden. 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 

 
 
 
 

https://www.rotary.dk/ansogning-om-indsamling
https://www.rotary.dk/ansogning-om-indsamling
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Ajourføring af dokumenter på hjemmesiden 

Gennem det forløbne halve år har Guvernørgruppen i fællesskab arbejdet intenst for at opdatere de 

mange dokumenter, der ligger på hjemmeside i Distrikt 1461. 

Det gælder både stående dokumenter og herunder bl.a. ”Håndbog for Distriktsledelse” og ikke mindst 

de ca. 60 dokumenter, der udgør ”Værktøjskassen”, og som er et super hjælperedskab for præsidenter 

og klubber i rigtig mange sammenhænge. Derfor også en opfordring til, at bestyrelser og andre 

interesserede i klubberne bruger lidt tid på at orientere sig i ”Værktøjskassen” og derigennem få 

større forståelse for de mange områder og indsatser i Rotary. 

 

Tilsvarende er der, under det enkelte guvernør-år, placeret mange interessante dokumenter, som kan 

inspirere og genbruges i forbindelse med målrettede mødeindkaldelser, årsmøder, PETS, 

distriktskonferencer, overblik over årets antal PHF’ i klubberne og meget, meget mere.  

 

På vegne af Guvernørgruppen: 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 

 

https://www.rotary.dk/
https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461/documents
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OBS!  

Nye datoer for RLI og RLI Graduate 

Rotary Leadership Institute (RLI) er et multidistrikt græsrods-

program, som har fokus på lederudvikling i næsten alle Rotary-

distrikter over hele verden. 

Graduate er en overbygning, når du har gennemført RLI.  

På grund af den aktuelle Corona-krise har ledelserne for RLI og RLI Graduate besluttet at udskyde 

afviklingen af de to kursusforløb: 

 

RLI 

RLI er rykket til lørdagene:  

28. august 2021,  

25. september 2021 og  

30. oktober 2021  

på Fjelsted Skov, St. Landevej 92, 5592 Ejby. 

Kursusforløbet er oplagt for præsidenter og præsident elect’er, men andre interesserede i klubberne 

er også velkommen. Der et loft over antal deltagere på max. 25, så vær hurtig i tilmeldingen. 

Ansøgning om og betaling for deltagelse sker via egen klub. Se ansøgningsskema på hjemmesiden. 

 

RLI Graduate 

RLI Graduate er rykket til:  

fredag den 4. juni 2021 sidst på eftermiddagen til  

lørdag den 5. juni 2021 med afslutning senest kl. 16.00  

på Fjelsted Skov, St. Landevej 92, 5592 Ejby. (incl. overnatning) 

RLI Graduate er en overbygning på RLI-forløbet og foregår på landsplan, hvor hvert distrikt har fem 

pladser. Distrikt 1461 har aktuelt udnyttet alle fem pladser til det førstkommende kursus, og har i 

øjeblikket en på venteliste. 

Se på hjemmesiden for Distrikt 1461 om oplysninger vedr. RLI og RLI Graduate. Herudover kan 

ønske om deltagelse og yderligere oplysninger om de to kursusforløb drøftes med Chair RLI Inge 

Dahl, mobil: 2027 1760 mail: info@ingedahlconsulting.dk 

 

Inge Dahl,  

Chair RLI, Distrikt 1461 2020/21 

 

 

https://www.rotary.dk/districts-district-1461/rli-rotary-leadership-institute
https://www.rotary.dk/districts-district-1461/rli-rotary-leadership-institute
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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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Fleksible muligheder for klubben 
- Udvikl jeres egen type Rotaryklub og bliv et endnu mere værdifuldt aktiv for medlemmer 

og lokalsamfund. 

En Rotary klub har i større eller mindre omfang sin specielle kultur og ”dna”. Det betyder, at klubben 

har mulighed for at udvikle sig og udnytte sit særkende og særlige ambitioner, så længe det sker med 

respekt for Rotary International´s vedtægter. Det giver flere forskellige nye muligheder: 

Start en ny type klub 

Klubben kan starte en satellitklub - med den eksisterende klub som ”fadder” - for de af klubbens 

medlemmer, der er specielt interesserede i eller innovativt indstillede mod en bestemt retning 

(erhverv, fritid, miljø, kunst, kultur, etc.), og som derfor gerne vil prøve noget nyt.  

Den eksisterende klub kan stadig fortsætte sit normale virke med de medlemmer, der hele tiden har 

været med, og som sætter pris på den kendte linie. 

Det giver nye fordele: 

• Det betyder mulighed for nye medlemmer i begge klubber ud fra et interessesynspunkt. 

• Begge klubber kan udvikle sig på grundlag af eget særlige engagement og profil. 

• Det giver mulighed for alternativ ledelse, der er optimal i.f.t. klubgrundlaget. 

Forskellige nye typer medlemskab 

Klubben kan afprøve og tilbyde familiemedlemskab, yngre-årgange-medlemskab til M/Kere der viser 

særligt engagement lokalt, eller virksomhedsmedlemskab hvor virksomhedsejer/-leder veksler med 

medarbejdere om deltagelse i klubbens aktiviteter. 

De nye typer medlemskaber skal fremgå af klubbens vedtægter. 

Det giver nye fordele: 

• Muligheder for nye medlemmer med andre kontingentbetingelser, mødeformer og tidsplaner. 

• Tilbyder fleksibelt medlemskab til lokale virksomheder og deres travle ledere. 

• Udvikler klublivet gennem tiltrækning af nye erhverv, yngre familier når alle kan deltage, og 
grupper af personer M/K der ikke har mulighed for at deltage i de traditionelle klubrammer 
(tidspunkt, sted, aktiviteter, etc.). 

Forandrede mødeformer 

Engagér medlemmerne i alternative mødeformer. I pandemien er det nødvendigt også at mødes i et 

online forum – det kan fremover indgå som en naturlig del af medlemskabet. Specielt for 

medlemmer, der ofte er på forretningsrejser eller er udstationeret nationalt / internationalt 

permanent eller midlertidigt. 

De regelmæssige klubmøder kan blive mere fleksible i indhold og samvær – aktuelt projektarbejde, 

medlemmers indlæg (fag- eller interessebaseret), sparring om egne virksomhedsforhold, 

udvalgsrapporter, afklaring af klubudfordringer og klubudvikling, tiltag i lokalsamfundet.  

Altså dialog og debat på aktuelt grundlag. 

Det giver nye fordele: 

• Gør klubmøderne mere afvekslende, interessante og gerne udfordrende. 

• Det betyder mere ”bevægelighed” og kreativ tilgang, når alle deltager og ikke kun lytter. 

• Mere debat og dialog fører til mere åbenhed, flere oplevelser og bedre samvær, der giver nye 
impulser og viden. 

 

Knud Skov,  

Vicedistriktsguvernør 2021/21 
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“Rotary is making a difference – Together we are strong” 

Ovennævnte er en passende overskrift på indsamlingen af penge til finansiering af grøntsagshaver og 

frugtplantage i landsbyen Galloya i Gambia, som er et af verdens 10 fattigste lande.  

Et samarbejde mellem Odense Carolinekilde Rotary Klub og Odense City Rotary Klub har ført til, at i 

alt 14 klubber med hjælp fra Hjælpefonden og District Grant har bevilget kr. 256.000. Det drejer sig 

om følgende klubber: Inner Wheel Sct. Knud i Odense, klubberne i Ringkøbing, Skjern-Tarm, Billund, 

Give, Videbæk, Odense Sct. Knud International, Odense City, Odense Carolinekilde, Nyborg, Faxe, 

Fredericia Lillebælt samt Otterup. 

Pengene vil blive brugt til bla. etablering af hegn og vandingsanlæg i et 35.000 m2 stort stykke jord, 

som landsbyen stiller til rådighed for projektet. Der vil blive etableret 70 jordlodder á 225 m2, hvor 

landsbyens kvinder kan dyrke grøntsager og høste 3 gange om året. Hertil kommer en frugtplantage 

med 500 papayatræer og 340 brødfrugttræer. Brødfrugttræet er ikke kendt af så mange, men faktisk 

kan et voksent træ brødføde en familie på 5 personer over en lang årrække. 

Projektet vil derfor have enorm betydning for ernæring, sundhed og levestandard i landsbyen, som 

tæller ca. 800 indbyggere. 

 

 

Billede fra den første have 

 

Brødfrugt 

 

I samme landsby er der med hjælp fra Rotary klubber ligeledes etableret en skole for de mindste børn, 

en mindre grøntsagshave samt skaffet rent drikkevand til hele landsbyen. 

Målet er at etablere en mønsterlandsby, som forhåbentligt andre landsbyer i Gambia samt regeringen 

kan lade sig inspirere af. Alle projekter er ægte ”hjælp til selvhjælps”-projekter, som er lokalt funderet 

og organiseret. Landsbybeboerne har i flere af projekterne deltaget med gratis arbejdskraft. 

Det nye projekt er igangsat medio december og forventes færdig til juli 2021. Målet er, at kvinderne 

allerede til februar kan tage deres haver i brug således at de kan høste første gang inden regntiden i 

juli. Ligeledes at frugttræerne plantes inden regntiden således at de får de bedst mulige 

vækstbetingelser. 
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Projektleder Ousman Bah – der bores efter 

vand i 40 meters dybde 

 

3 teams af unge mænd støber cementblokke til 

til brug for fundament til hegnet 

 

Fremdrift i projektet vil kunne følges på FC gruppen ”Galloya – a Gambian village in progress”, som 

man kan søge om optagelse i. 

En stor tak til de finansierende klubber for den fantastiske opbakning. 

 
 
Preben Holmboe, 
Projektkoordinator og medlem af Foundation Udvalget i Odense Carolinekilde Rotary Klub 
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KALENDER,  
Januar-Februar  
2021 

 
 
Guvernørbesøg: 
Aflyst pga. corona. 
 
 
Øvrige begivenheder: 
14.01.21: Guvernørgruppen 16.00 - 

17.45 (virtuelt) 
14.01.21: AG-gruppen 18.00 - 20.00 

(Virtuelt) 
19.01.21: PI/PR Udvalget RD 16.00 - 

17.30 (Virtuelt) 
25.02.21: Guvernørgruppen 16.00 - 

17.45 (Virtuelt) 
25.02.21: Distriktsrådet 18.00 - 20.00 

(Virtuelt) 

 

Guvernør 

Jens Kaptain 

Bragesvej 23 

6100 Haderslev 

Mobil: 2577 2100 

Mail: dg1461-2021@rotary.dk  

 

 

Nyhedsbrevsredaktør 

Peter Thode Loft 

Grønlandsvej 13 

6100 Haderslev 

Mobil: 4019 1010 

Mail: peter@thodeloft.dk 

 

VELKOMMEN TIL NYE 
MEDLEMMER 
 
Egtved 
Jørgen Jepsen 
Jørn Gade 
 
Odense Hunderup 
Lars Andresen 
 
Sønderborg 
Mogens Tryk Kastbjerg 
Michelle LeAnn Rohrlack 
 
Vejlefjord 
Tina Jacobsen 
Ulla Plauborg 
Rene Krogsgaard Rønne 
Bjarne Dahl Kristensen 
Torben Christensen 
Carsten Lauth 

ASSISTERENDE GUVERNØRER 
(AG’ER), DISTRIKT 1461 2020-21 
 

 
 

 

 

Område 1  
AG Christiane Franziska Pliscke 
Tønder Rotary Klub 
E-mail: christiane-dk@live.dk 
Klubber: Gråsten, Nordborg,  
Padborg-Kruså, Rødekro, Sønderborg,  
Sønderborg Syd, Tønder, Aabenraa   

 Område 2  
Vakant 
E-mail:  
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 Lene Kastrup Poulsen 
Assens Rotary Klub 
E-mail: lene.kastrup@outlook.dk 
Klubber: Assens, Bogense, Ejby, 
Haarby-Glamsbjerg, Middelfart,  
Otterup, Aarup 

 

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

 

Område 6 
AG Lene Lykke Hvoslef 
Svendborg Sydfyn Rotary Klub 
E-mail: lene@hvoslef.dk 
Klubber: Faaborg, Langeland, Ringe,  
Svendborg, Svendborg Sct. Jørgens,  
Svendborg Sydfyn, Svendborgsund 

 

mailto:dg1461-2021@rotary.dk
mailto:peter@thodeloft.dk

