
 

 
  

I dette nyhedsbrev: 

DISTRIKT 1461  
NYHEDSBREV 6, 2020-2021 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 
• Guvernørens leder 

• Distriktskonferencen aflyst 

• 10 ideer til klubmøder 

• PrePETS 2020 

• Flot resultat i Poliougen 

• To nye AG’er og farvel til AG6 

• Guvernøruddannelse 

• PDG-træf i Gråsten 

• RYLA 2020 afholdt 

• Godt tilbud om Cirkusrevyen 

• Indberetning af ny bestyrelse 

• Nye medlemmer og Kalender 

Kære Rotarianere i Distrikt 1461 

Velkommen til det sjette nyhedsbrev for guvernøråret 2020-2021. 

Denne gang har vi en hel del forskellige artikler at byde på om 

bl.a. afgående og kommende guvernører og AG’er, indsamlingen 

til Polio, RYLA 2020, indberetning af den kommende 

klubbestyrelse og selvfølgelig noget om corona. 

Dette nyhedsbrev bliver det sidste i 2020. Vi har fået mange 

positive tilbagemeldinger om, at nyhedsbrevene giver et godt 

indblik i, hvad der rører sig i vores distrikt, og derfor vil vi i det 

kommende år fortsætte i samme stil. 

Rigtig god jul og rigtig god fornøjelse med nyhedsbrevet! 

Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft 

 

 SE MERE PÅ:  www.rotary.dk 

 

December 2020 
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Afdelingschef og overlæge ved Statens Serum Institut Tyra Grove Krause betegnede ved pressemøde 

tirsdag, den 1. december 2020 den aktuelle udvikling omkring Covid-19, som et månedlangt og 

opslidende maraton med coronasmitte også i Danmark og tilføjede: ”Og nu får I samtidig i de 

kommende måneder ekstra modvind med influenza”. 

Samtidig nærmer vi jul og nytår og en af de største traditioner og højtider for dansk hygge og samvær 

i familier og vennekredse, hvor vi samles og spiser og drikker sammen. Men lige netop i år, hvor de 

unge studerende og familier fra storbyerne med de største smittetal rejser ud i hele landet er risikoen 

for smittespredning ekstraordinær stor. 

Set i det perspektiv har teamet bag den udsatte distriktskonference den 30. januar 2021 truffet den 

svære afgørelse og aflyst den i forvejen udsatte distriktskonference. Vi ønsker i Rotary i Distrikt 1461 

at tage samfundsansvar og yde vores beskedne bidrag til at stoppe smittespredningen.  Det er vores 

vurdering, at det ganske enkelt vil være et rigtigt dårligt signal, hvis vi samler 200 rotarianere fra hele 

distriktet, når alle andre lukker ned og udviser den største forsigtighed. Smitterisikoen er samtidig for 

stor. 

Men vi vil ikke lægge skjul på, at det er hamrende irriterende at have brugt masser af frivillige 

arbejdstimer på at planlægge, lave aftaler i yderste detalje i relation til indlægsholdere, udstillinger, 

forplejning, ledsageroplevelser o.s.v. og så ende med at skulle aflyse. Det har på en og samme tid 

måske ikke været så svært at træffe beslutningen, når vi ser på, hvad der ellers sker i samfundet 

omkring os. Men samtidig har det ud fra en egoistisk betragtning været træls og bittert at skulle 

opgive et af guvernørårets og distriktets allerstørste arrangementer efter de store forberedende 

indsatser. Vi syntes i den grad, at vort program havde noget at byde på og med sin dialogbaserede stil 

var fornyende. 

Som vi skriver i den udsendte pressemeddelelse til alle, så glæder vi os naturligvis over de mange 

super arrangementer og aktiviteter, der har præget dette første halvår af guvernøråret. Således lige 

fra PrePETS forløbene, selve PETS, kædeoverrækkelsen, Governors Dish, gennemførelsen af ca. 2/3 

af guvernørbesøgene o.s.v., ligesom deltagelsen i GETS i G’dansk og Assembly i San Diego har været 

kæmpe oplevelser.  

Jeg vil i dette Nyheds- og Månedsbrev benytte lejligheden til at takke Jer for det store engagement og 

den opbakning, som jeg har oplevet ved mine hidtidige guvernørbesøg og opfordre Jer alle til at holde 

fast i Rotary i denne svære tid, hvor vi forsøger os med alternative mødeformer. I forbindelse med mit 

seneste guvernørbesøg i Gråsten Rotary Klub sagde en klog rotarianer: ”Det er netop nu, vi holder 

sammen og passer på hinanden i Rotary!” 

Med disse ord vil jeg ønske Jer alle og Jeres familier en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår, - om end det bliver en noget 

anderledes jul i familien og med venner, end vi er vant til. 

  

 

Mange venlige hilsener 

Jens Kaptain,  

Distriktsguvernør 2020-21 

 

JUL OG NYTÅR MED COVID-19 
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Strategi og Handlingsplan 2020/23 
Rotary International, Distrikt 1461 

10 ideer til alternative klubmøder 
 
 
Virtuelle møder 

• Kan benyttes til både foredrag og indlæg i større forsamlinger og diskussioner i mindre 
forsamlinger. 

• Bemærk, at alle AG ’ere tildeles en Zoom-licens til møder med op til 100 deltagere senest fra 
årsskiftet 2020/21. Den enkelte AG kan udlåne en licens til klubberne i et område. 

 
Walk and Talk 

• Benyttes til traveture, hvor man typisk går i mindre grupper og både kan drøfte Rotary stof og 
andre sammenhænge. 

• Vær opmærksom på at benytte evt. mobilt kamera, så andre også kan få glæde af drøftelserne. 
 
Kaminmøder 

• Igangsæt flere kaminmøder i grupper på max. 10 deltagere, der mødes på skift på et hotel/en 
restaurant, hvor der er et stort nok lokale til det. 

• Hvis kaminmøderne er hæftet op på tjenestegrene kan disse møde benyttes til at forberede 
kommende års møder og indsatser indenfor den enkelte tjenestegren. 

 
Udvalgsmøder 

• Lad de obligatoriske udvalg og også ad hoc-udvalgene mødes oftere m.h.p. planlægning af 
kommende  års indsatser. En periode uden ordinære fysiske møde kan evt. benyttes til en 
mere aktiv og opsøgende indsats i medlemsrekrutteringen.  

• Husk den relationsbaserede medlemsrekruttering, hvor hvert enkelt  medlem tager ansvar og 
rekrutterer min. en ny rotarianer. 

 
Biografture 

• Overvej fælles biografbesøg, hvor afstandskravene typisk kan overholdes og uden servering.  
 
Teateroplevelser 

• Tilsvarende kan det overvejes om, der kan tilrettelægges fælles teater- og kulturoplevelser, - 
gerne med ledsagere. 

 
500-personers reglen 

• Der er mulighed for at benytte 500 personers reglen i lovgivningen til afvikling af idræts-, 
kultur- og  konferencebegivenheder. Se BEK 1815 af 04/12/20. 

 
Intro til IT 

• I en stilleperiode i.f.t. traditionelle fysiske klubmøder kunne der arbejdes på en højnelse af   
medlemmernes IT niveau herunder, hvordan Rotary.dk og rotary.org benyttes mere optimalt 
af flere.  

• Kan foregå virtuelt som fjernundervisning i små grupper eller efter behov individuelt. 
 
Naturoplevelser 

• En luftbåren virus som Corona trives bedst indendørs, og det er derfor oplagt at benytte 
naturen til  både at motionere i fællesskab og med afstand, og tilsvarende også afvikle foredrag 
og rundvisninger  eller guidede ture udendørs. 

 
Flere mindre selvstændige møder 

• Flere søger at dele klubmøderne i mindre enheder/forsamlinger. Der skal dog være tale om  
selvstændige møder for ikke at omgå regler om forsamlingsforbud.  

 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1815
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PrePETS 2020 – Fysiske og Virtuelle møder 

 

PrePETS, som er forløberen for PETS (Præsident Elect Training Seminar), holdes som bekendt i hver 

af de 6 AG-områder, som distriktet er delt op i. Vi havde lavet et spændende program med indlæg fra 

vor Viceguvernør Knud Skov, fra den Assisterende Guvernør i området og fra undertegnede, så 

distriktets Præsident Electer kan være ”godt klædt på” til deres præsidentperiode, som starter den 1-

7-2021.  

I område 3 (trekantområdet) startede vi den 5. oktober med et godt møde i Kolding. Her mødte 

Præsident Electerne Hanne Sanko, der er den nye AG i området. Jeg fornemmede, at det blev starten 

på et godt samarbejde mellem Hanne og klubberne. Nu ved Præsident Electerne, hvor de kan 

henvende sig, når de har brug for hjælp og jeg ved at Hanne allerede har fået henvendelser. 

I område 4 (Vestfyn) holdt vi PrePETS den 22. oktober på Fjeldsted Skov. Her mødte alle Præsident 

Electer fuldtalligt op, og desuden deltog der én fra område 3. Den daværende AG Inge Dahl deltog, 

men efterfølgende har Lene Poulsen overtaget jobbet. Der var gode diskussioner, en god stemning og 

deltagerne gav udtryk for at de fik god viden om Rotary med hjem. 

Ugen efter kom turen til PrePETS i område 5 (Odense og Østfyn). Mødet var planlagt til at finde sted 

på en restaurant i Odense. Men Corona-smittetallet var nu blevet bekymrende højt. Ganske få dage 

før besluttede jeg sammen med AG Henrik Dyhr, at vi ville prøve at lave et virtuelt PrePETS. I hast 

måtte jeg ud at købe en licens til Zoom og lære mig selv, hvordan man hoster et Zoom-møde. Mødet 

gik rigtig godt. Alle deltagere kom på Zoom uden tekniske vanskeligheder, og det viste sig at Zoom var 

meget velegnet til denne mødetype. Der var gode diskussioner og alle kom til orde, selvom vi sad hver 

for sig. 

Vi valgte, med baggrund i de gode erfaringer fra område 5, at holde de resterende 3 PrePETS-møder 

som Zoom-møder.  

I område 1 (Sønderjylland) var det den 12. november og her deltog et næsten fuldtalligt hold af 

Præsident Electer og AG Christiane Plischke viste grundigt hvor Præsident Electerne kunne finde den 

viden de har brug for. 

Ugen efter kom turen til område 6 (Sydfyn). Her deltog både den nuværende AG, Niels Christian 

Ganderup og den kommende AG, Lene Lykke. Det var sidemandsoplæring af Lene og efter mødet har 

Lene overtaget jobbet som AG i område 6. I mødet deltog også Præsident Elect for E-klub Danmark. 

Det var rigtig spændende, at høre hvordan den eneste E-klub i Danmark drives. 

Til sidst sluttede vi i område 2 (Sydjylland). Her manglede vi desværre to Præsident Electer og vor AG 

Henning Christoffersen. Men Knud Skov og jeg underviste i AG-stoffet og dialogen med Præsident 

Electerne var rigtig god og mange ideer blev drøftet.    

Efterfølgende kan jeg konstatere, at der kun er ganske få Præsident Electer, der af forskellige årsager 

ikke har deltaget i PrePETS. De vil senere blive kontaktet, så de får mulighed for at deltage i et 

”opsamlingsheat”. Derved sikrer vi at alle Præsident Electer er på samme uddannelsesniveau. 

 

Niels Hansen, 

Guvernør Elect, 

Distrikt 1461 
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Fornemt resultat af indsamling i Poliougen i Distrikt 1461 

 

I uge 43 lykkedes det klubber i Distrikt 1461, at samle hele kr. 52.160,- sammen. Med tilskuddet fra 

Melinda og Bill Gates Fond ender det samlede beløb med at blive over kr. 155.000,- 

Det er bare rigtigt, rigtigt flot og stor tak til klubber og distrikt, der har ydet prisværdige indsatser i 

Polio ugen. Tilskudsgiverne er listet op i nedenstående skema: 

 

Klub Beløb 

Assens 6.000 

Børkop 15.000 

Distrikt 1461 5.000 

Fredericia Lillebælt 3.000 

Fåborg 1.000 

Haderslev Hertug Hans 5.000 

Haderslev 2.000 

Hårby-Glamsbjerg 1.000 

Koldingfjord 1.000 

Odense City 3.000 

Otterup 2.700 

Sønderborg 3.960 

Tønder 3.500 

I alt 52.160 

 

En vaccine koster iflg. vor formand Anette Løwert for Polioudvalget i Distrikt 1461 tre USD og vores 

indsamling rækker sammen med Melinda og Bill Gates tilskud til ca. 7.500 vacciner. 

Vi er med dette flotte bidrag med til at holde fokus på bekæmpelse af Polio. 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 
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2 nye AG’ere i Distrikt 1461 

 

Efter opslag er der startet 2 nye Assisterende Guvernører (AG’r) i Distrikt 1461. 

Lene Kastrup Poulsen er startet som AG i Område 4 med virkning 

fra 1. november 2020. 

Hun har været med i Rotary siden 2009, og har varetaget en række 

tillidshverv i egen Assens Rotary Klub, bl.a. som præsident, 

Counsellor og sekretær. Har tidligere drevet egen 

vognmandsviksomhed: Willemoes Bus A/S. Hun er et velkendt 

ansigt i flere sammenhænge i Rotary og besidder aktuelt 

funktionen som Foundation DISC i Distrikt 1461. 

  

Lene Lykke Hvoslef er startet som AG i Område 6 med virkning fra 

1. december 2020. 

Hun er et relativt ubeskrevet blad i Rotary, hvor hun har været 

medlem siden 2016 og aktuelt bestrider hvervet som sekretær i 

Svendborg Sydfyn Rotary Klub. 

Har en karriere bag sig i det private erhvervsliv på flere ledende 

poster, og er i dag indehaver af ”Facility & Health”, der servicerer 

private virksomheder i spørgsmål vedrørende sundhed og effektive 

facility løsninger.  

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 

 

 

Tak til afgående AG 6 Niels Christian Ganderup 

 

Efter mere end en fuld funktionsperiode på 3 år 

takker Niels Christian Ganderup af som 

Assisterende Guvernør (AG) i Område 6 (tidligere 

Område 7) dækkende Svendborgklubberne, 

Langeland og nu også i den justerede 

områdestruktur klubberne i Ringe og Faaborg. 

I forbindelse med fælles guvernørbesøg med 

klubberne i Svendborg og på Langeland overrakte 

distriktsguvernør Jens Kaptain en PHF til Niels 

Christian med tak for en stor indsats gennem de 

forløbne år.  

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 
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Guvernøruddannelse i en Coronatid 

 

Den danske del af Guvernøruddannelsen består af 2 kurser, DGN 1 og DGN 2. Jeg nåede lige at 

deltage i DGN 2 den 28-2-2020 til 29-2-2020 altså kort før Danmark den 11-3-2020 lukkede ned. 

Ligesom vi i distriktet holder PrePETS som forberedelse til PETS, blev der også arrangeret PreGETS 

som forberedelse til GETS (Governor Elect Training Seminar). PreGETS startede allerede først på 

sommeren den 4. juni. PreGETS bestod af 6 kurser, der alle blev afviklet virtuelt via Zoom platformen. 

Det sidste PreGETS kursus var den 12. august. Til PreGETS blev jeg introduceret for The Learning 

Center. Det er online kurser, som findes på www.Rotary.org. Her findes der masser af kurser for alle 

Rotarianere. Jeg skulle gennemføre to af disse kurser inden jeg kunne deltage i GETS. GETS skulle 

holdes i Oulu i Finland fra den 8. september til den 13. september. Kort før turen til GETS i Finland 

indførte Finland desværre indrejseforbud for bl.a. danskere, så vi måtte aflyse turen.  

I stedet blev vi tilbudt to virtuelle muligheder. Vi kunne deltage i et virtuelt GETS, der blev kørt fra 

England eller et virtuelt GETS, der blev kørt fra Athen i Grækenland. Jeg valgte det virtuelle GETS, 

der blev kørt fra Athen, bl.a. fordi det var Zürich kontoret, der stod for en del af uddannelsen og vi 

hører som bekendt under Zürich kontoret. Det virtuelle GETS fra Athen fandt sted fra den 3. 

november til den 11. november. Der var kursus af et par timers varighed om dagen. Herefter kunne 

man deltage i et virtuelt Institute fra den 12. november til den 14. november, dette var dog frivilligt.  

Guvernørskolen også kaldet International Assembly skulle finde sted i Orlando i Florida fra den 7. til 

den 11. februar 2021. Corona smittetallene i hele verden har hele efteråret været meget høje, så det 

stod hurtigt klar for mig at turen til Orlando var i fare. Den 27. oktober blev det så officielt meldt ud, 

at Guvernørskolen i Orlando er aflyst og bliver erstattet af et virtuelt kursus fra den 1. til den 11. 

februar 2021. 

Så indtil nu har guvernøruddannelsen været en masse teori med mange, mange timer bag skærmen 

og desværre ingen networking som ellers er en stor del af Guvernøruddannelsen. 

Niels Hansen, 

Guvernør Elect, 

Distrikt 1461 
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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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PDG-træf på Gråsten Gl. Rådhus den 12. september 2020 
IPDG Elsebeth Christmas Møller afviklede her sit udsatte træf for de tidligere guvernører i Distrikt 

1461, der skulle have været afviklet i marts 2020, men blev aflyst p.g.a. Covid-19. 

Olaf Hansen er i dag 95 år og honorært medlem i Rødding Rotary Klub. 

Efterfølgende er et uddrag af PDG Olaf Hansens tale i forbindelse med PDG-træf på Gråsten Gl. 

Rådhus lørdag, den 12. september 2020: 

”Mit liv i Rotary” 

I sommeren 1968 blev jeg medlem af Rødding Rotary Klub. Klubben blev charteret i Rotary 

International 18. september 1968. Efter at have været sekretær m.v. blev jeg præsident i 1973. De 

første internationale møder, besøg, konferencer, jeg deltog i var i Flensborg, Berlin, Kiel og Turriff i 

Scotland. 

I 1992 blev jeg opfordret til at søge jobbet som guvernør for Distrikt 146, der omfatter det sydlige 

Jylland incl. Vejle samt Fyn med omkringliggende øer. Jeg var guvernør i 1984/85, ogr medlem af 

Rotary Danmarks Råd i en tre årig periode fra 1983 til 1985, - det sidste år som oldermand. Rådet 

afholdt møder to til tre gange om året rundt i hele landet, og jeg deltog i møder i Ceneam (europæisdk 

samarbejde) i bl.a. Amsterdam, Montreux og Eastbourne. 

Som guvernør deltog jeg på ”guvernørskolen” i Bota-Ratton i Florida, og jeg var Nordens 

repræsentant ved møder i Berlin, samt Lindesberg i Sverige. Jeg deltog i Convention i Orlando i USA. 

Gennem årene har jeg deltaget i Ceneam møder i Berlin, London, Strassbourg, Jönköbing, Göteborg, 

Insbruck. I 1990 deltog jeg som ”instruktør” ved ”Guvernørskolen”, der var i Forth Vorth Dallas i 

Texas. 

Jeg har repræsenteret verdenspræsidenten ved konference i Helsingfors og i Borås og Lathi. 

Jeg har været Danmarks repræsentant i Council on Legislation i Chicago og i Singapore. 

Jeg har således deltaget i Rotarymøder i mindst 75 forskellige danske klubber samt mange steder i 

udlandet.”   

 
 



 

 

10 
  

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 2020 

gennemført 23.-25. oktober trods corona 
Fredag til søndag 24/7  med 27 tilmeldte engagerede og nysgerrige unge deltagere. 

 

Seminaret var sammensat med 9 indlæg af ledere fra private og offentlig virksomhed, militær, frivillig 

ledelse og en erhvervspsykolog, der alle bidrog med deres personlige oplevelser og erfaringer.  

Alt sammen krydret med spørgsmål, dialog, opgaver der skulle løses, udendørs walk-and-talk og et 

livligt socialt networking! 

Ved tilmeldingen var de unges forventninger bl.a., ”at det er vigtigt at udfordre sig selv og udvide sin 

horisont, at blive udfordret på mit syn på ledelse og få værktøjer til at løfte mit eget niveau, at udvikle 

mine lederkompetencer så jeg kan blive en bedre leder i fremtiden, at seminaret kan give mig nogle 

værktøjer i rygsækken og mere hår på brystet, og at blive klogere på livet som leder samt at lære nogle 

nye teknikker”. 

Det lykkedes til fulde med tilbagemeldinger i evalueringen som:  

"Det har været en super weekend“ / “Endnu engang tak for en god weekend! Jeg stemmer for en 

RYLA-2!” / "Det var en fantastisk oplevelse, der har givet en masse stof til eftertanke. Det har givet 

redskaber til, hvordan den ideelle leder agerer, men mange af disse redskaber kan jeg allerede leve 

efter nu” / ”Den kunne ikke have været planlagt bedre. Alt gik mere eller mindre efter planen, og den 

var fyldt med inspirerende oplæg.” / "Tusind tak for en rigtig god og hyggelig weekend” / ”Weekenden 

har været en kæmpe oplevelse.1000 1000 tak for muligheden. Jeg er glad for, at jeg ikke var den 

foruden”. 

Under seminaret udviklede der sig et motto: ”Be yourself, everybody else is already taken”, som de 

unge forhåbentligt tager med sig videre frem i livet. 

 

1. Tag springet, vær klar til at fejle, men vær også klar til at bede om hjælp 
2. At turde gå forrest og vise retningen og at arbejde i fælles retning mod et fælles mål! 
3. Stå ved dig selv også når det betyder, du går i mod strømmen 
 

Knud Skov, Chair for RYLA 
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Deltag i Cirkusrevyen 2021 
Der er nu tilmeldt 39 fra Distrikt 1461 til deltagelse i Cirkusrevyen 13. juni 2021. 

Hermed en opfordring til at give billetter til revyen som julegave. 

Cirkusrevyen 2021 bliver en helt specielt oplevelse i 2021, idet forestillingen er købt af Rotary, som 

led i 100 års jubilæet for Rotary i Danmark. Samtidig går overskuddet til Polio bekæmpelse. 

Endelig er der tale om Ulf Piilgaards sidste revy, så det vil i sig selv være en revymæssig historisk 

begivenhed. 
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Tidsfrister for indberetninger på Rotary DKs hjemmeside 

 

”Kære Præsident, Sekretær og Executive Secretary 

Jeg skriver til jer fordi der er lidt "fnidder" i datoerne oplyst i det udsendte nyhedsbrev fra Rotary 

International. 

Lad os lige slå det helt fast: 

I skal for det første IKKE FORETAGE nogle ændringer på Rotary Internationals hjemmeside. Alle 

rettelser af medlemsdata, klubdata og bestyrelsesdata foretages KUN på dendDanske hjemmeside. Vi 

sender så oplysningerne til RI derfra.  

Der er følgende 2 deadlines I skal være opmærksom på lige nu: 

Ajourføring af medlemslisten 

For at I kommer til at betale den korrekte kontingent ved kontingentopkrævningen her i januar 

måned 2021, er det vigtigt at I har foretaget de udmeldelser og indmeldelser der er aktuelle senest den 

30. december 2020. 

Det antal medlemmer som klubben har pr. den 1. januar 2021 på rotary.dk, er også det antal 

medlemmer klubben bliver faktureret for. 

Indberetning af det nye Rotaryårs klubbestyrelse 

Når I har valgt næste års klubbestyrelse skal den fuldstændig som normalt oprettes under 

klubledelsen på Rotary.dk. Vi sender så dataene til RI derfra. 

Deadline for indberetning til Rotary International er den 1. februar 2021 og ikke 31. december 2020 

som der står i RI`s nyhedsbrev. 

MEN - lov mig at oprette den nye klubbestyrelse så hurtigt som muligt I har den på plads, så I er sikre 

på det ikke bliver "glemt". 

Her fra sekretariatet ønsker Margit & jeg jer alle en God Jul og et Godt nytår! 

Med Rotary hilsen 

Asbjørn Isaksen,  

Landssekretær 

 
 

Vigtigt med ensartet brand af Rotary 
Som I måske allerede ved, understregede RI-bestyrelsen for nylig vigtigheden af et samlet visuelt 

brand, hvilket er vigtigt for at øge vores indflydelse og forbedring af Rotarys offentlige image. 

Få mere at vide om vigtigheden af et stærkt brand i Rotary Learning Center's onlinekurser ”The 

Rotary Brand” og ”Our logo: Representing Rotary” (i øjeblikket kun tilgængelig på engelsk). 

Jeg opfordrer kraftigt klubberne til at følge de visuelle brandretningslinjer og sørge for, at klublogo 

opdateres overalt I bruger det: hjemmeside, bannere, uddelingskopier mm.. Hvis I har brug for 

hjælp til oprettelsen af jeres logo, så se på RI's ”Voice and Visual Identity Guidelines” i Brand Center 

og gør gerne brug af ”Club logo template”. 

Jens Kaptain, Distriktsguvernør 2020/21 

 
 

https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/736/the-rotary-brand
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/736/the-rotary-brand
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1102/our-logo-representing-rotary
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/118?brand=www&returnUrl=https%3a%2f%2fbrandcenter.rotary.org%2fen-GB%2fGuidelines&page=1&pageSize=100&showadvancedsearch=False&showkeywordfilters=True&showselectedkeywordfilters=True
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/Approval/AdrenalineTemplate/Details/37
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KALENDER,  
December-Januar  
2020-21 
 
 

Guvernørbesøg: 
26.01.21: Aabenraa 
 
 
Øvrige begivenheder: 
10.12.20: Foundationudvalget 14-16 

(virtuelt) 
10.12.20: Guvernørgruppen 16-18 (virtuelt)  
10.12.20: AG-gruppen 18-21 (virtuelt) 
 

 
 

05.01.21: RD Bestyrelsesmøde (virtuelt) 
14.01.20: Foundationudvalget 14-16 

(virtuelt) 
14.01.21:  Guvernørgruppen 16-18 

(virtuelt) 

14.01.20: AG-gruppen 18-21 (virtuelt) 

21.01.21:  RD Udvalgsmøde (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 
 
 
På grund af klubbernes aktuelle 
nedlukning og/eller brug af alternative 
mødeformer samles op på nye 
medlemmer i januarudgaven af 
Nyhedsbrevet eller når forsamlings-
forbuddet på 10 personer lempes. 

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  
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 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

