
 

 
  

I dette nyhedsbrev: 

DISTRIKT 1461  
NYHEDSBREV 11, 2020-2021 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

• Guvernørens leder 

• Nyt fra Rotary Danmark 

• Distriktets uddannelser og 

seminarer 

• Cykelfest i Vejle 

• Virtuelt verdensmøde 2021 

• Kontingentmidler 

• Rotaryklubber i Google Maps 

• Virtuelt Foundationmøde 

• AG’erne har ordet 

• Nye medlemmer og kalender 

Kære Rotarianere i Distrikt 1461 

Velkommen til det ellevte nyhedsbrev for guvernøråret 2020-

2021. 

Vi byder denne gang på overblik over distriktets fælles 

uddannelser, arrangementer og kontingentmidler, gode tilbud til 

både ældre medborgere og unge potentielle medlemmer samt 

indbydelse til virtuelle møder i The Rotary Foundation og ikke 

mindst ”Rotary Convention 2021”, som på en nem måde er 

tilgængeligt for alle rotarianere i hele verden.   

Rigtig god fornøjelse med nyhedsbrevet! 

Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft 

 

 

SE MERE PÅ:  www.rotary.dk 

 

Maj 2021 

https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461
https://convention.rotary.org/en#main-content
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 Der er i den aktuelle genåbningsplan skabt mulighed for, at der fra 6. maj 2021 kan forsamles op til 

25 indendørs og ligeledes op til 50 personer fra 21. maj 2021. Dette under forudsætning af, at der kan 

fremvises Coronapas med enten en færdig vaccination eller en negativ Coronatest, der ikke er over 72 

timer gammel.  

Langt om længe får Rotaryklubberne mulighed for at mødes fysisk fra midt i maj 2021, - og det 

glæder rigtig mange rotarianere sig til. 

Det er håbet, at alle har brugt den seneste lange nedlukning på ca. et halvt år, der samtidig skal ses i 

sammenhæng med tidligere nedlukning i 2020 på godt tre mdr., til at fokusere på 

medlemsudviklingen i den enkelte klub. 

Således for det første at skabe en fastholdelsesstrategi, hvor de eksisterende medlemmer i videst 

muligt omfang søges fastholdt i klubberne, for at modvirke tabet af medlemmer, der finder ud af, at 

de - efter de lange nedlukninger -, kan undvære fælles- og kammeratskabet i Rotary. Det er 

væsentligt, at alle gode kræfter nu samles om at genstarte klubberne og få lagt en ny plan for 

fremtiden, som det enkelte medlem kan se sig selv i. En strategi, der fastholder og udvikler den 

enkelte klubs positive tilgang til Rotary, og den store betydning organisationen har både lokalt, 

nationalt og internationalt. 

Fra sidste PETS, hvor jeg var ”Stand in” for AG’eren i Område 1 var meldingerne ganske tydelige. ”Vi 

kommer til at bruge mange kræfter på at få genstartet vore klubber og få de interne relationer på 

plads, før vi bevæger os ud i de store projekter”. Det tror jeg er korrekt, men til gengæld er det måske 

også det rette tidspunkt at få lagt en flerårig strategisk plan, - i øvrigt med inspiration fra den 

Strategi- og Handlingsplan for 2020/23 -, som vi har arbejdet med i Distrikt 1461. 

Tak for de mange positive tilbagemeldinger fra klubber og enkeltpersoner i denne sammenhæng. 

Samtidig er det håbet, at rigtig mange klubber har benyttet ”stilleperioden” til at overveje nye 

medlemmer, og at vi kan nå at få en god del af disse optaget i de sidste 1,5 måned af dette Rotaryår. 

Nogle har allerede optaget nye medlemmer virtuelt, mens andre har oplyst at de afventer opstarten af 

fysiske møder før de optager nye medlemmer, der typisk er med som gæster indtil videre. Som det 

fremgår af seneste Nyheds- og Månedsbrev af april 2021 blev der i marts/april måned optaget otte 

nye medlemmer i Distrikt 1461, - igen med Vejlefjord Rotary Klub med en topscorer med fire.  

Uanset om optagelse sker virtuelt eller fysisk, så er det væsentligt, at vi 

alle bidrager til, at kommende generationer også får del i de store 

oplevelser, som vi andre har haft i Rotary gennem en årrække, og som 

har været præget af stor inspiration og et nært fælles- og 

kammeratskab. Det er væsentligt, at vi tager ansvaret på os og får de 

næste generationer godt i gang i Rotarynetværket. Lad os vise dem 

vejen ind i de mange muligheder i Rotary lokalt, nationalt og 

internationalt. 

Medlemsfastholdelse og - rekruttering af nye medlemmer må gerne 

blive en del af det glædelige gensyn med hinanden, vi i den grad 

trænger til i klubberne efter Corona-krisen.  

Jens Kaptain,  

Distriktsguvernør 2020-21 

 

 

PÅ GLÆDELIGT GENSYN  
- OG FOKUS PÅ MEDLEMSUDVIKLING I 2020/21  
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Ny landssekretær og landswebmaster samt den nye 

organisationsstruktur fra 1. juni 2021 

Tidligere på Rotaryåret blev funktionerne som landssekretær og landswebmaster opslået ledige med 

virkning fra 1. juni 2021. 

Det har været en fornøjelse at konstatere, at der var meget stor interesse for de 2 funktioner, og efter 

samtaler med flere kandidater, har jeg den fornøjelse at meddele, at vi har ansat Lone Bang 

Christensen, Nykøbing Falster Rotary Klub, som ny landssekretær. Samtidig har vi indgået aftale med 

Tine Lehrmann, Svendborgsund Rotary Klub som ny landswebmaster. 

De har hver især lavet en præsentation af sig selv, som ligger på vores hjemmeside. 

 

Ny organisationsstruktur / arbejdsfordeling mellem klub, distrikt og Rotary Danmark 

I de seneste mange år, har medlemsantallet været under pres og det er fortsat og faldende, ligesom 

mange andre organisationer. Ud fra denne udvikling som klart påvirker Rotary Danmarks økonomi 

og muligheder, har det været nødvendigt for Rotary Danmarks bestyrelse, at tilpasse den nye stilling 

til en 60%-stilling tidsmæssigt i forhold til tidligere. Det betyder, at den nye landssekretærs 

hovedopgaver er: 

• Administration og referent samt økonomiansvarlig for alle Rotary Danmarks aktiviteter og Rotary Danmarks 
Ungdomsudveksling 

• Administrativ og ledelsesmæssig support af Rotary Danmarks formandskab 

• Overordnet styring af kalender og møder i i Rotary Danmark og koordinering med Rotary International 

• Generel support af Rotary Danmarks bestyrelse 

• Dataudveksling med Rotary International 

Vi ønsker at lægge flere opgaver ud til distrikterne, og på den måde udnytte de stærke ressourcer og 

kompetencer der er her. Derfor vil det fremover være sådan, at klubspørgsmål fra sekretær, CICO 

eller andre klubrepræsentanter rettes til distrikternes supportfunktioner, f.eks. DICO, Assisterende 

guvernør, distriktssekretærer m.fl. 

Såfremt distrikterne ikke selv kan løse opgaven, eller har brug for support, kan distrikterne rette 

henvendelse til den nye landssekretær, der naturligvis vil være behjælpelig med support. Der vil ikke 

være åbent som tidligere på fuld tid, men tilgængeligheden er fortsat høj, da landssekretariatet vil 

have åbent: Mandag kl. 16.30-18.00; Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00-14.00; Fredag kl. 09.00-

12.00. 

Vi ser frem til de nye tider, og i juni måned overleveres opgaver fra den nuværende landssekretær 

Asbjørn Isaksen og landswebmaster Birte Linnebjerg, så fra 1.6.2021 vil det være Lone Bang 

Christensen og Tine Lehrmann, som man vil møde når man retter henvendelse til landssekretær eller 

landswebmaster. 

Distrikternes distriktstrænere vil også få større opgaver, da de overtager opgaver på kursusdelen, som 

tidligere blev varetaget af landssekretariatet, som vil blive løst i samspil med distrikterne, f.eks. 

kompetenceudvikling af sekretær og CICO‐funktionerne. 

På Rotary Danmarks hjemmeside findes en del vejledende videoer omkring praktiske 

problemstillinger som er i klubberne og vi forventer at lave flere af dem, så man i endnu større 

omfang bliver hjulpet når man er usikker på hvordan man løser en konkret opgave i relation til 

hjemmesiden. 

Mange hilsener  

Jan Aagaard, Formand Rotary Danmark 

 

 

https://www.rotary.dk/countries/danmark
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Strategi og Handlingsplan 2020/23 
Rotary International, Distrikt 1461 

  

Uddannelser og seminarer i Distrikt 1461 

- målrettet i forhold til klubberne 

I efterfølgende oplistes de aktuelle uddannelser og seminarer, der typisk vil indgå i Distrikt 1461 i 

forbindelse med afviklingen af et Rotary-/guvernørår.  

Beskrivelserne kan i det enkelte år blive suppleret af andre målrettede og kortvarige 

uddannelsesforløb og seminarer i Distrikt 1461. 

 

”Ny i Rotary” 

Hvert år arrangeres i Distrikt 1461 to evt. tre introduktioner i form af ”Ny i Rotary”. Disse afvikles som 

enkeltstående aftenseancer med spisning fra kl. 16.30-21.30 på et centralt beliggende hotel eller 

kursussted i distriktet. Der vil typisk være tale om et forløb i efteråret og eet evt. to i foråret i et 

guvernørår. 

Som målgruppe inviteres alle nye medlemmer optaget siden sidst afviklede forløb i Distrikt 1461. I det 

enkelte introduktionsforløb deltager typisk 16-24 nye rotarianere, således forsamlingen undervejs kan 

deles op i mindre grupper. 

Formålet er dels at give deltagerne en kort teoretisk orientering om Rotary generelt, dels søge at få 

deltagerne til aktivt at forholde sig til ønsker, mål og forventninger i Rotary sammenhænge. 

Herudover starter opbygning af Rotary netværk allerede på ”Ny i Rotary”, hvor deltagerne lærer 

hinanden at kende på tværs af klubber. 

Det er Distriktsguvernør Nominee (DGN) og vedkommendes klub, der forestår arrangementerne. 

”Ny i Rotary” er fuldt deltagerfinansieret. Opkrævning foretages af distriktskassereren efter det 

enkelte introduktionsforløbs afvikling. 

 

PrePETS  

I efteråret - forud for starten på det enkelte præsidentår - afvikles PrePETS (fortræningsseminar for 

kommende præsidenter for ud for afvikling af President Elect Training Seminar (PETS - se 

efterfølgende). 

I PrePETS indkaldes alle kommende præsidenter områdevis til et særligt introduktionsforløb med 

kommende guvernør og den relevante Assisterende Guvernør (AG). Datoer for afvikling af disse 

introforløb er typisk oplyst under ”Centrale datoer” i ”Værktøjskassen” under dokumenter på 

distriktets hjemmeside ca. 1,5 år før afviklingen. 

Hvis der er forfald i præsident electkredsen p.g.a. sygdom eller anden legal grund, indkalder guvernør 

elect´ til et mindre opsamlings PrePETS på tværs af AG-områderne. 

Formålet med PrePETS er at give deltagerne en indføring/uddannelse i det kommende års tema og 

andre centrale forhold i Rotary i Distrikt 1461, i Danmark og Rotary International. Herudover skabes 

der dialog med deltagerne, hvori centrale dokumenter fra bl.a. ”De gule Sider” og ”Værktøjskassen” 

indgår. Som en sidegevinst søges i forbindelse med PrePETS oparbejdet netværk mellem præsident 

elect’rne, således disse kan trække på hinanden i det kommende præsidentår. 

Distriktsguvernør Elect (DGE) er arrangør af PrePETS sammen med det enkelte områdes AG’, der 

typisk står for den praktiske del af arrangementer m.h.t. bl.a. booking af lokaliteter og forplejning. 

DGE foretager indkaldelse. Der betales for forplejning, som opkræves af distriktskassereren. 
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PETS (Træningsseminar for kommende præsidenter) 

Et af guvernørårets store arrangementer er ”Præsident Elect Træning Seminar”, der typisk afvikles i 

marts/april mdr. forud for præsidentåret. Datoen koordineres med de øvrige distrikter og afpasses 

efter andre internationale Rotary arrangementer. 

Der er i Distrikt 1461 tradition for at invitere andre nøglefunktioner med på træningsseminaret. 

Således udvides deltagerkredsen ud over de kommende præsidenter også til at omfatte typisk 

kommende  klubsekretærer og CICO’ samt formænd for klubbernes Foundation Udvalg, og hvis der 

deltager unge på udveksling ligeledes Counsellors og Protection Officers. 

Formålet er, at forsamlingen, efter en fælles introduktion af kommende distriktsguvernør, opdeles i  

forsamlinger bestående af præsident elect’ og evt. præsident nomineer, sekretærer og CICO’, 

repræsentanter fra Foundation området samt evt. også selvstændige seancer for både Counsellors og 

Protection Officers. I disse fem forsamlinger forestår AG’rne i hvert deres område træningen af 

præsident electer, ligesom distriktsansvarlige i administrationen og fagudvalgene skaber målrettet 

træning for de særlige funktioner. Der kan hentes eksterne undervisere ind på specialiserede 

områder. 

I forbindelse med PETS, hvor der typisk deltager tre-fem personer fra hver klub, skabes der netværk 

på tværs af klubber og funktionsområder, der er væsentlige for den enkelte præsidents afvikling af 

kommende præsident år. 

Det er et krav for at kunne blive præsident, at man deltager i PETS. Ved forfald arrangeres et mindre 

opsamlings PETS for de ikke tilmeldte/ikke fremmødte. 

I forbindelse med PETS fremlægger DGE budgetforslag for Distrikt 1461 for det kommende år, der 

skal godkendes i kredsen af Præsident Elect’r. 

Arrangementet er fuldt deltagerfinansieret, og det er den indkommende værtsklub for guvernøråret, 

som sammen med kommende distriktsguvernør, der forestår alt praktisk omkring PETS. 

Distriktskassereren opkræver efterfølgende betaling i klubberne efter indberetning af 

arrangøren/værtsklubben i forhold til deltagerantallet og omkostningerne. 

 

Inspiration og networking i distriktskonference 

Som et andet større arrangement i et guvernørår er afviklingen af distriktskonferencen, hvor både 

præsidenter og alle andre fra klubberne, der har lyst til at deltage, får mulighed for ny inspiration 

gennem spændende indlæg og networking med andre klubber i distriktet. Tilsvarende vil der være 

mulighed for erfaringsudveksling med distriktets, herunder Distriktrådets, repræsentanter om særlige 

indsatser i projektsammenhænge og/eller på området for ungdomsudveksling m.v. 

Der er efterhånden skabt tradition for, at eksterne udstillere får mulighed for at profilere deres 

indsatser og produkter bl.a. fra ShelterBox og Water Survival Box, ligesom distriktets egne 

repræsentanter vil lave udstillinger om særlige projektindsatser. 

I forbindelse med distriktskonferencen kan iflg. Distrikt 1461’ vedtægter også indgå Årsmødet, der er 

distriktets generalforsamling, hvor der bl.a. vælges særlige repræsentanter til funktioner i Rotary 

Danmark og Rotary International. Generalforsamlingen er distriktets højeste myndighed, og det er 

også her, der aflægges årsregnskab for det foregående år, og hvor distriktets funktionsområder 

aflægger årsberetninger. Det er på årsmødet, at der trækkes lod om, hvilke klubber, der skal være 

repræsenteret i kommende års nomineringskomite for valg af distriktsguvernør designated (DGND). 
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I forbindelse med distriktskonferencen indgår om muligt også unge på udveksling i Distrikt 1461, der 

bærer deres eget lands flag ind/ud i en festlig og tankevækkende åbning og afslutning af 

distriktskonferencen og som erindring om Rotary’ internationale dimension. 

Distriktskonferencen finansieres af et væsentligt tilskud fra distriktet, og er herudover 

deltagerfinansieret. Hver klub har ret til at møde med to gratis repræsentanter, mens øvrige betaler 

for deltagelsen dækkende forplejning m.v. 

Værtsklubben sikrer med assistance fra distriktskassereren, at der skabes en sammenhængende 

økonomi omkring distriktskonferencen.  

Værtsklubben kan evt. afslutte distriktskonferencen med en aftenfest, der betales fuldt ud af 

deltagerne. 

 

Rotary Leadership Institut (RLI) 

RLI er et kursusforløb, hvor rotarianere tilbydes en dialogbaseret 

uddannelse og interaktiv undervisning. Herigennem udnyttes 

deltagernes engagement og professionelle baggrund i ønsket om at yde 

en indsats i Rotary organisationen. 

Deltagerkredsen er typisk rotarianere, der vil vide mere om Rotary, og 

som gerne påtager sig tillidshverv eksempelvis som præsidenter, 

udvalgsformænd o.s.v., men i øvrigt kan alle, der har lyst, deltage. 
 

I en struktur over tre lørdage, er det formålet at give deltagerne indsigt i lederskab i en frivillig 

organisation, medlemsudvikling, kommunikation og PR, Rotary Foundation o.m.m.m.  

Facilitatorerne, der forestår de enkelte dele af RLI forløbet er som udgangspunkt rekrutteret fra egne 

rækker i Distrikt 1461, og som besidder særlig indsigt i en række områder i Rotary. 

Der kan max. være en deltagerantal på hvert modul på 25, og som udgangspunkt afvikles der årligt eet 

RLI forløb  i Distrikt 1461. Hvis ventelisten til deltagelse er voksende, kan der evt. afvikles to forløb i 

et Rotary år. 

Der er tale om er fuldt deltagerfinansieret uddannelsesforløb, der typisk vil koste kr. 1.995,- for alle 3 

lørdage incl. undervisning, materialer samt forplejning. Den enkelte klub indstiller deltagere til RLI 

og betaler for deltagelsen. 

Distriktskassereren udsender regninger for deltagelsen til de enkelte klubber efter indberetning fra 

Chair RLI. 

 

RLI Graduate 

Som en overbygning på RLI, er der skabt en national uddannelse i Danmark, hvor hvert af de fem 

distrikter råder over fem pladser. I forbindelse hermed prioriterer det enkelte distrikt, hvem der skal 

deltage fra distriktet. Der oprettes venteliste som aktiveres ved forfald blandt de optagne. Det 

forudsættes, at alle i deltagerkredsen har gennemført RLI. 

Den enkelte indstilles til deltagelse af klubben, der også betaler deltagergebyret. 

RLI Graduate er et internatforløb, hvor man møder ind fredag sidst på eftermiddagen og efter 

opstartende introduktion overnatter på et hotel/kursuscenter. Undervisningen videreføres hele 

lørdagen og afsluttes senest kl. 16.00. 

Distriktskassereren forstår opkrævning af deltagergebyr efter indberetning fra Chair for RLI. 
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RYLA 

”Rotary Youth Leadership Award” har til formål at hjælpe unge 

mennesker i alderen 20 til 30 år til at udvikle deres 

lederpotentialer og selvtillid i.f.t. fremtidige lederjobs. 

Der afvikles i Distrikt 1461 eet RYLA-seminar hvert år over to 

til tre dage i form af et internatkursus fra fredag til søndag.  

Rotarianere med en forretningsmæssig og professionel baggrund forestår undervisningen, hvor målet 

bl.a. er at udvikle nye sider af deltagernes personlighed i samvær med andre unge, udforske 

karrieremuligheder gennem diskussioner og udbygge netværket til andre både deltagere og 

undervisere. 

Den enkelte klub indstiller kandidater til deltagelse i RYLA, og klubberne finansierer som 

udgangspunkt deltagergebyret på kr. 2995,- dækkende undervisning, forplejning, overnatning og evt. 

events.  

Distriktskassereren opkræver deltagergebyr i klubberne efter indstilling fra formanden for RYLA.  

 

Foundation, - Grant Management og -seminar 

I Distrikt 1461 er der tradition for, at der i forbindelse med 

PETS i marts mdr. afvikles et Grant Management seminar for 

formænd for klubbernes Foundation udvalg eller stedfortrædere 

for disse. 
 

Det er aftalt i Foundation udvalget, at det er en forudsætning for at modtage støttemidler fra Distrikt 

Grant, at en klub har sendt en repræsentant, der har deltaget i Grant Management, i det år, hvor 

støtten søges. 

Formålet med Grant Management er at styrke klubbernes uddannelsesniveau og samtidig informere 

om aktuelle udviklingstendenser på Foundation området. Ikke uvæsentligt er det også at skabe 

netværk på tværs af Foundation udvalgene i klubberne, således flere klubber evt. går sammen om 

større projektindsatser. 

Den enkelte guvernør kan beslutte, at der hvert år eller hvert andet år afvikles et Foundation seminar. 

Formålet hermed er at motivere klubberne til at udvikle både lokale, nationale og internationale 

projektindsatser og blive inspireret af hinanden.  

 

Læs om uddannelser og seminarer og ca. 60 andre dokumenter i VÆRKTØJSKASSEN på 

hjemmesiden i Distrikt 1461. Her kan den enkelte præsident, præsident elect og medlemmerne af 

klubbernes nuværende og kommende bestyrelser finde masser af inspiration og støtte til indsatserne i 

klubberne. 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21, 

Redigeret 28. april 2021 

 

 

 

 

 

https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461/documents
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Cykelfest på Holmegården 

Den røde løber var rullet ud, da Vejle Rotary Syd overrakte nøglerne til en splinterny eldrevet 

Rickshaw til Plejecenter Holmegården. 

”Vi glæder os til at cykle foråret i møde”, lød det fra centerleder Kirsten Johansen på Plejecenter 

Holmegården i Vejle, da Vejle Rotary Syd donerede centeret en eldrevet Rickshaw fredag eftermiddag. 

Det føltes ikke som forår, men alligevel havde en del beboere våget sig ud i den kolde blæst for at se 

deres nye cykel. Der var pyntet op med balloner, rød løber og stole fodret med lammeskind og tæpper. 

Præsident elect og formand for Vejle Rotary Syds Foundationudvalg Lars Kornmaaler overrakte 

cyklens oplader og nøglerne til Seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen, som kvitterede 

med en poetisk tale om, hvordan en tur i rickshawen kan stimulere alle sanser på bedste vis. Han 

fremhævede også, at en tur i rickshaw er mødet mellem to mennesker, som glæder og fremmer 

fællesskabet. Når corona-virussen tillader det, vil frivillige fra organisationen ”Cykling uden alder” 

give beboerne på Plejecenter Holmegården mulighed for at få vind i håret. 

”Et rigtig flot initiativ i en tid, hvor behovet for adspredelse og oplevelser er en mangel”, sagde 

Kenneth Fredslund Petersen, inden rickshawen blev sendt ud på sin jomfrutur med Vejle Rotary Syds 

vicepræsident Tom Bagger Pedersen på pedalerne. Passagerne var Rudi Pedersen og hustru Tove 

Kvols – godt spændt fast og pakket ind i et tykt fleecetæppe. 

Tilbage på Holmegården var der ”cykelkage” til alle beboere til eftermiddagskaffen. 

  

Rickshawen klar til jomfrutur.  

Fra venstre Kenneth Fredslund Petersen, Tom Bagger 

Pedersen, Lars Kornmaaler og Kirsten Johansen.  

De glade passagerer var Rudi Pedersen og hustru Tove 

Kvols. 

Der var cykelkage til eftermiddagskaffen til alle beboere på 

Holmegården efter modtagelsen af den nye cykelrickshaw. 

 

Rikke Vagn-Hansen, 

Vejle Syd Rotary Klub 
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Verdensmødet – nu digitalt og med adgang for alle 

 

Dette års verdensmøde: ”Rotary Convention” afholdes virtuelt den 12.-16. juni, og dermed er der 

mulighed for at alle rotarianere på en nem måde kan deltage. 

Det nærmere program og hvordan du tilmelder dig kan du se via nedenstående hjemmeside, som du 

kommer til ved at klikke på billedet. 

 

 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020-21 

 

 

 

 

https://convention.rotary.org/en#main-content


 

 

10 
 

Hvad går kontingentmidlerne i Rotary til i 2020/21? 

Som led i videndelingen i Distrikt 1461, er der i efterfølgende givet et eksempel på, hvordan 

kontingentmidler i 2020/21 besluttes, fordeles og opkræves i forhold til en Rotary Klub. Eksemplet 

baserer sig på en klub, der samlet opkræver i alt kr. 2.700,00 årligt (opkræves typisk med halvdelen to 

gange årligt). Dette kan være større eller mindre afhængigt af den enkelte klubs egen budgetandel. 

• Rotary International (RI):   kr.    438,55, - svarende til 16.24% (note 1) 

• Rotary Danmark (RD):  kr.   150,00, - svarende til 5,56% (Note 2) 

• Rotary Danmark Ungdom (RDU): kr.      35,00 (70,00), - svarende til 1,30% (note 3) 

• Rotary Danmarks Hjælpefond: kr.    160,00, - svarende til 5.93% (note 4) 

• Medlemsbladet Norden:  kr.     61,00, - svarende til 2,26% (note 5) 

• Distrikt 1461:    kr.   240,00, - svarende til 8,89 % (note 6)                          

• Rotary international Foundation: kr.    200,00, - svarende til 7,41% (note 7) 

• Klubbens andel til eget budget: kr. 1.415,00, - svarende til 52,41% (note 8) 

Kontingentet til Rotary International fastsættes af RI-bestyrelsen forud for det enkelte år, og 

opkræves direkte fra Rotary International hos den enkelte klubs kasserer. 

Kontingentet til Rotary Danmark fastsættes året før et guvernørår i bestyrelsen, der samtidig 

godkender størrelsen af den solidariske indbetaling for de 5 danske distrikter til RDU, Hjælpefonden 

og Rotary Norden. 

Kontingentet til distriktet fastsættes af præsident elect’rne ved det årlige PETS i marts måned året 

forud for et guvernørår, ligesom det enkelte distrikt fastsætter størrelsen af indbetalingen af bidrag til 

Foundation. 

Den enkelte klubs andel jf. forannævnte godkendes efter indstilling fra bestyrelsen/kassereren på et 

budget-/medlemsmøde i august md. i starten af et præsidentår. 

Som en praktisk foranstaltning er det aftalt mellem de danske distrikter, at Rotary Danmark (RD) 

opkræver alle beløb to gange årligt, - undtagen indbetalingen til Rotary International -, og fordeler 

beløbene til henholdsvis RD, RDU, Hjælpefonden, Norden, Foundation og distrikterne.     

 

Note 1: Kursen er variabel, og det er indbetalingen til RI som følge heraf også. Benyttet kurs i eksemplet er 6,31.  

Note 2: Dækker udvikling og drift af fælles IT - systemer til klubberne, herunder RD’, distrikternes og klubbernes 

hjemmesider, mødesystemer samt løn til deltidsansatte landsekretær og webmaster  

Er reduceret i 2020/21 fra kr. 160,- til kr. 150,- årligt efter effektiviseringer.   

Note 3: Benyttes til ungdomsudveksling i alle distrikter og klubber bl.a. til dækning af diverse licenser. Bemærk, at 

kontingentet til RDU i 2020/21 reduceres fra kr. 70,- til kr. 35,- grundet Covid-19 og manglen udsendelse af unge.  

Note 4: Klubberne kan søge om at få midler retur til projekter via Hjælpefonden. Aktuelt er der en årlig beløbsramme på 

omkring kr. 1,4 mio. afhængig af medlemsantallet.  

Note 5: Medlemsbladet Rotary Norden er enten i fysisk udgave eller elektronisk obligatorisk for alle rotarianere. 

Note 6: Bemærk, at kontingentet til Distrikt 1461 er reduceret til halvdelen (kr. 120,- årligt) i 2021/22 begrundet i aflysning 

af udsendelse og modtagelse af udvekslingsstudenter og aflysning af distriktskonferencen i 2020/21 

Note 7: Klubbernes indbetaling til The Rotary Foundation sendes til The Annual Fund of The Rotary, hvor de står i tre år. 

Derefter må distriktet råde over 50 % til District Grant projekter. Den resterende del benytttes til Foundation centralt, men 

også til Distrikt Designated Fund (DDF-midler), som distriktet bl.a. kan anvende til støtte af Rotary programmer som f.eks. 

Polio Plus og Peace Center. Herudover midler, hvor Distrikt 1461 kan deltage i Global Grants. Det er samtidig via 

indbetalingen til Foundation, at den enkelte klub sparer op til uddeling af PHF’ere. 

Note 8: Størrelsen af den enkelte klubs eget kontingent fastsættes af klubbens medlemmer på det årlige budgetmøde i august 

md. I dette eksempel er det samlede fastsat til kr. 1.350,00 i halvårskontingent eller kr. 2.700,00 årligt. Opkræver den 

enkelte klub mere eller mindre vil den enkelte klubs andel være henholdsvis større eller mindre.  

Jens Kaptain,  

Distriktsguvernør 2020/21        
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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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Distrikt 1461’s COL-repræsentant er PDG Leif Kenrad, dg1461-1415@rotary.dk.  

 

 

Google Maps som henvisning til Rotaryklubber 
 

IT-udvalget under Rotary Danmark har besluttet at gøre brug af Google Maps til at styrke adgangen 

til hurtigt og enkelt at finde oplysninger om de enkelte Rotary klubber i Danmark. 

Google Maps ligger på Rotary Danmarks hjemmeside, hvor man hidtil har kunnet finde en oversigt 

over Rotaryklubber. Ved blot et enkelt tryk på kortet findes de samme oplysninger om hver enkelt 

klubs mødested og -tid samt kontaktperson. Der kan i øvrigt selekteres på distrikter, mødedage og 

tidspunkter. 

Oplysningerne stammer fra de kontaktoplysninger og mødesteder, som klubberne har angivet på 

hjemmesiden. Hvis flere klubber har samme mødested, så skal man dobbeltklikke på stedet for at få 

vist klubberne. 

 

 

 

Jan Caspersen, 

DICO 2020/21 
 

 

 

 

 
 
 

https://www.rotary.dk/be-member-what-rotary/google-map-med-rotaryklubber
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Invitation til virtuelt TRF-seminar: 

Onsdag 26. maj kl. 19.00–20.30  
 

Hvordan og hvorfor støtte The Rotary Foundation? 

 

Formål 

At forstærke kompetencen om hvorfor og hvordan vi kan arbejde for at øge bidragene til The Rotary 

Foundation, samt muligheder der findes. 

 

Tilmelding 

Mødet er oprettet på Rotary.dk, hvor du tilmelder dig senest mandag den 24. maj hvorefter link til 

seminaret fremsendes. 

 

Program 

19.00 Velkommen v/ RRFC Karsten Michael Sørensen 

Teknisk information v/ E/MGA Ingrid Grandum Berget 

19.05 Hvorfor skal vi støtte TRF? 

v/Trustee Per Høyen 

19.15 Hvordan kan vi donere og lidt om fondene. 

v/E/MGA Ingrid Grandum Berget 

19.30 Hvad er Paul Harris Society? 

v/PDG Jens Otto Kjær Hansen 

19.35 Fra ord til handling – Hvorfor jeg donerer til The Rotary Foundation 

v/Just Hartoft 

19.40 

 

Grants og Share 

v/RRFC Karsten Michael Sørensen 

19.55 

 

Fakta og ideer fra andre dele af verden 

Foundation Service Manager Espen Malmberg 

20.15 Spørgsmål og idéudveksling 

 

Med venlig hilsen 

Trustee Per Høyen      RRFC Karsten Michael Sørensen 

Foundation Service Manager Espen Malmberg  E/MGA Ingrid G. Berget 

https://www.rotary.dk/countries/danmark
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AG’erne har ordet v/Christiane Plischke, AG 1 
 

Hvornår tager du et ungt menneske med til et Rotary-møde? 

Da jeg blev medlem af Tønder Rotary Klub i 2014 var mine drenge 10 og 12 år.  

Fire år senere blev jeg præsident og faktisk samtidig også assisterende guvernør. Ud over 

klubmøderne brugte jeg en hel del af min fritid på Rotary: udvikling af klubben, forberedelse af 

møder, dialog med medlemmer og alt hvad der hører til plus de opgaver, som jeg som AG stod for. 

Hvordan forenes det med et fuldtidsjob og to børn, når der ikke er to voksne hjemme om opgaverne 

og børnene? Kort sagt: udover søde børn, der er interesserede i at lære nyt, kræver det åbenhed. Både 

hjemme om forventninger til hinanden og om de muligheder, det medbringer – og ikke mindst 

kræver det velvilje og åbenhed af klubben. 

Rotary er ingen børnepasning. Men når vi er omhyggelige med, hvor ofte og til hvilke emner vi åbner 

op for, at der ind imellem må komme et barn med, så kan vi alle få rigtig meget gavn af det. 

Forudsat barnet har en vis alder, modenhed og interesse. 

Efterhånden er Jesper 17 og Leif 19 år. I løbet af årene har de flere gange været med til klubaftener 

med oplæg om emner, de nemt kunne forholde sig til eller havde en særinteresse i. Sammen med 

klubben var de med til egnsspillet flere gange og også til udemøde i en klubkammerats virksomhed. 

Og selvfølgelig var der en ’ung repræsentant’ med til kædeoverrækkelsen, både da jeg blev præsident 

og da jeg gav kæden videre til min efterfølger. 

Rotarianerne i Tønder Rotary Klub er utrolig søde, interesserede og åbne, når mine sønner af og til 

deltager i møderne. Og når vi er i gang med forberedelserne og gennemførsel af klubbens anderæs i 

Vidåen, så ved jeg godt at der er nogle hjemme, der giver en ekstra hånd eller tager vaders på til et 

godt formål. 

Og så er der jo også rigtig gode skræddersyede tilbud til unge mennesker. Ikke kun long term 

exchange, men f.eks. også short term exchange, der byder på enten camps i udlandet eller ophold på 

tre ugers til tre måneders varighed i udlandet. Her var Leif på family to family-udveksling i Argentina 

som 15-årig, og ligeledes var den argentinske dreng en del af vores familie. Det blev en uforglemmelig 

sommer for os alle sammen, noget helt særligt og også en del af børnenes helt egen rotaryhistorie. 

Hvorfor deler jeg det med jer? Det gør jeg fordi vi så tit taler om udvikling af Rotary, om at tiltrække 

nye medlemmer, yngre medlemmer. Jeg mener at der er mange måder at synliggøre og fremtidssikre 

Rotary på ud over at fortælle om det blandt venner og kolleger. Vores egne børn kan faktisk være 

nogle super gode ambassadører for Rotary – forudsat vi giver dem muligheden. 

Fortæl dine egne børn eller børn i din 

omgangskreds om Rotary, om et 

spændende oplæg, om aktiviteter og 

velgørenheden. Og måske har også du lyst 

til tage dit barn eller et andet interesseret 

ungt menneske med engang – så tag en 

snak med din klubpræsident om det. 

 

Vel mødt! 

Christiane Plischke,  
Assisterende guvernør Distrikt 1461, 
område 1  

 

 



 

 

14 

KALENDER,  
Maj-juni 2021 

 
 
Virtuelle møder: 
19.05.21: Guvernørgruppen 
                  (Virtuelt) 
                  16.00 - 17.45 
27.05.21: Distriktsmøde/Odense 
                  City m./John Hewko 
                  (Virtuelt) 
                  17.00 - 18.00  
12. 06.21: Virtuelt Rotary Convention 
                   12. - 17.06.21 
 
Fysiske møder: 
13.06.21: 100 års jubilæumsfest 
                  i Cirkusrevyen 
17.06.21: Foundation Udvalget 
                  Fjelsted Skov 
                  14.00 - 15.45 
17.06.21: Guvernørgruppen 
                  Fjelsted Skov 
                  16.00 - 17.45 
17.06.21: Distriktsrådet 
                  Fjelsted Skov 
                  18.00 - 21.00    
 

           

 

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 
 

 
Nordborg 
Torben Lunn 

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

 
 

 

 

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

 

Område 2 VAKANT 
DG Jens Kaptain 
E-mail: dg1461-2021@rotary.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 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

