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ROTARY OPENS OPPORTUNITIES
Kære Rotarianere i Distrikt 1461
Velkommen til det ottende nyhedsbrev for guvernøråret 20202021 – denne gang i to versioner: en ny og mere udskriftsvenlig
samt en med alle farverne, som vi synes gør sig godt på en skærm.
Denne gang har vi her ovenfor fornøjelsen at præsentere den
kommende verdenspræsidents tema og logo. Vi synes det er rigtig
flot begge dele, og ser frem til at høre mere om tankerne bag det i
det kommende år!
I nyhedsbrevet har vi også denne gang nyt om ungdomsudvekslingen, virtuelle PETS og Instruktionsmøder, virtuelle distriktsmøder, baggrundshistorien om Rotarys engagement i polio, gode
konkrete ideer til at få flere medlemmer og en hel del andet.

Februar 2021

I dette nyhedsbrev:
• Guvernørens leder
• Udveksling aflyst
• Virtuelt PETS og
Instruktionsmøder
• Virtuelle distriktsmøder
• Stillingsopslag
• Flere medlemmer i Vejlefjord
• Stillingsopslag
• Rotary og polio
• Konflikthåndtering
• Nye medlemmer & Kalender

Rigtig god fornøjelse med nyhedsbrevet!
Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft

SE MERE PÅ: www.rotary.dk

EN NY VIRTUEL TIDSALDER SLÅR IGENNEM
Der skal ikke herske tvivl om, at for mig har Rotary genne årene allermest været fællesskabet og det
fysiske samvær både ved de ugentlige klubmøder og større arrangementer og mindre møder i egen
klub, i Distrikt 1461 og i Rotary International.
Men i en tid, hvor omfattende restriktioner og begrænsninger af netop det fysiske samvær, har der
skullet tænkes alternativt og i nye mødeformer for at fastholde Rotary fællesskabet. Det gik lettere, da
forsamlingsloftet blev sat til 100, sværere da det blev reduceret til 50, som eliminerede mulighederne
for de store arrangementer, men dog ikke fortsat gav mulighed for afvikling af traditionelle
klubmøder. Endnu sværere blev det selvsagt, da forsamlingsloftet blev reduceret til 10, men her
lykkedes det alligevel for en række klubber at finde fællesskab gennem møder i små forsamlinger og
bl.a. walk and talk i naturen.
Men helt svært er det dog blevet efter forsamlingsloftet er blevet reduceret til blot 5 samtidig med, at
man frarådes at se andre end nærmeste familie og omgangskreds. Men her har reaktionen været, at
der i stadig stigende omfang afvikles virtuelle klubmøder, som en nødløsning i forhold til det fysiske
samvær.
Disse virtuelle møder har i den seneste tid udviklet sig kvalitetsmæssigt. Allersenest har jeg deltaget i
forsøget med en virtuel distriktskonference i Distrikt 1470, som jeg syntes var meget vellykket med
gode og inspirerende indlæg.
Vi ser imidlertid virtuelle møder, der typisk er startet med envejskommunikation i den første fase,
men som nu udvikles med mindre diskussionsrum, der selvfølgelig fortsat har begrænsninger, men
som dog giver de virtuelle møder et nyt perspektiv.
I erkendelse af, at omkring 60 % af alle klubber i Distrikt 1461 mere eller mindre har lukket ned
under Corona-krisen, så har vi i Distrikt 1461 besluttet at afvikle et antal virtuelle distriktsmøder.
Dette sker i erkendelse af, at virtuelle møder kan udvikles, og dog giver en form for fællesskab og
tilhørsforhold til Rotary. Erstatte de fysiske møder kan de virtuelle næppe, men vil dog kunne være et
supplement, der ikke er så tosset endda.
I Distrikt 1461 afvikler vi foreløbigt fem distriktsmøder. Således på torsdag, den 11. februar 2021,
torsdag, den 4. marts 2021, tirsdag, den 16. marts 2021, torsdag, den 8. april 2021 og torsdag, den 22.
april 2021. Møderne afvikles i tidsrummet fra kl. 17.00 - 18.00, hvor en oplægsholder taler i ca. 30
min. Der vil derefter være ca. 30 min. til spørgsmål og kommentarer til oplægget. Bortset fra tirsdag,
den 16. marts 2021, hvor mødet afvikles fra kl. 19.00 - 20.30.
Vi er i Distrikt 1461 meget stolte af, at kunne præsentere en række spændende indlægsholdere med
stor diversitet i branche og indhold, og er sikre på at disse fem indlægsholdere vil byde deltagerne op
til nogle interessante møder. Vi håber naturligvis på stor tilslutning til distriktsmøderne.
Se oversigten over de fem distriktsmøder i denne udgave af
Nyheds- og månedsbrevet.
Der udsendes målrettede invitationer til hvert enkelt af de fem
distriktsmøder med anvisning om, hvordan man tilmelder sig.
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020-21
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Heller
ikke
på udveksling
med Rotary i 2021/22
Strategi
ogunge
Handlingsplan
2020/23
Rotary International, Distrikt 1461
Bestyrelsen for Rotary Danmarks ungdomsudveksling har, efter indstilling fra Forretningsudvalget,
på møde den 2. februar 2021 besluttet, at aflyse ungdomsudvekslingen for team 21/22 på grund af
Corona situationen. Således en beslutning, der svarer til den, der er gældende for indeværende år
2020/21.
Chairman Poul Risager i bestyrelsen for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling uddyber
begrundelserne for beslutning med følgende:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Der er ikke sikkerhed for at Covid-19 er afsluttet til sommer, hverken i Danmark eller andre
lande.
Vaccination af unge under 18 vil ikke være gennemført til sommer 2021.
Vi vil ikke sende studenter til lande, hvor der er høj forekomst af Corona, dvs. hvor UM’s
rejseplan er rød/orange.
Forældrene vil ikke være trygge ved den behandling, der er til rådighed i værtslandene.
Nogle oversøiske distrikter har allerede besluttet sig for at aflyse.
RI vil muligvis senere komme med en udmelding, hvor der stilles skærpede krav til
udveksling.
Udviklingen i Covid-19 med 2. bølge er længere fremme i Europa og nedlukninger og isolation
kan blive hverdag derude, og evt. skal studenter bringes hjem. Mulighederne for hjemrejse fra
oversøiske lande kan blive forringet.
Forældre kan imødese ekstraomkostninger til tests og karantæne.
Usikkert om det er muligt at få GF og Visum.
Værtslande har stor nedgang i antal ansøgere, som betyder reduceret antal pladser.
Ved en aflysning nu kan vi undgå at opkræve betaling og nå at aflyse reservationer.
Vi skylder at melde klart ud til ansøgerne i god tid, hvorfor vi skal beslutte os nu.
Vi har endnu ikke set den fulde effekt af nye virusvarianter.

Poul Risager oplyser videre, at alle involverede unge og deres familier er orienteret skriftligt i mails af
3. februar 2021, hvor det understreges, at aflysningen sker med stor beklagelse, men som en
nødvendig og ansvarlig beslutning for at sikre de unge og deres familier bedst muligt.
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21

at
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Information om afvikling af virtuelt PETS og virtuelle
instruktionsmøder i Distrikt 1461 i marts 2021
Kære Rotarianere i Distrikt 1461
Covid-19 har ramt vores samfund og dermed også Distrikt 1461. Smittespredningen er steget henover
efteråret og vinteren, hvilket har medført flere stramninger i forsamlingsfriheden. Derfor er det
desværre ikke muligt at gennemføre PETS og instruktionsmøderne som fysiske møder, hvilket jeg
beklager.
I stedet gennemføres PETS og instruktionsmøderne som virtuelle møder på ZOOM-platformen, som
mange af Jer allerede kender, fordi Jeres klubber er begyndt at holde ZOOM-møder som erstatning
for de fysiske møder.

PETS – Præsident Elect Training Seminar
For Præsident Elect’er og Præsident Nominees.
Onsdag den 10. marts 2021 kl. 19:00-21:00 (annonceret for mere end et år siden).
Der er mødepligt for Præsident Elect’er og Præsident Nominees er særdeles velkomne.
Indlægsholdere: Distriktsguvernør Elect Niels Hansen, Distriktskasserer Kresten Lei, Viceguvernør
Knud Skov, Distriktsguvernør Jens Kaptain, Formand for Rotary Information Tine Lehrmann.

Instruktionsmøde for sekretærer
Mandag den 1. marts kl. 19:00 – 20:30.
Underviser: Landssekretær Asbjørn Isaksen og Distriktstræner Knud Skov.
Instruktionsmøde for Counsellors
Onsdag den 3. marts kl. 19:00 – 20:30.
Underviser: Distriktscounsellor Dennis Calender.
Instruktionsmøde for Protection Officers
Mandag den 8. marts kl. 19:00 – 20:30.
Underviser: District Protection Officer Kristian Henriksen.
Instruktionsmøde for CICO
Tirsdag den 9. marts kl. 19:00 – 20:30.
Underviser: DICO Jan Caspersen.
Instruktionsmøde for Foundation og Hjælpefonden
Torsdag den 11. marts kl. 19:00 – 20:30.
Hvis klubben påtænker at søge støtte til et District Grant eller et Global Grant, skal et medlem fra
klubben deltage i dette instruktionsmøde.
Underviser: Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Lise-Lotte Jensen, Formand for
Rotary Foundation Anette Løwert og District Grants Subcommitte Hanne Sanko.
Niels G.H. Hansen,
Distriktsguvernør Elect 2020/21
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Virtuelle fællesmøder i Distrikt 1461
- februar, marts og april 2021
Begrundet i, at mange klubber har lukket mere eller mindre ned under Corona-krisen, har Guvernørgruppen i Distrikt 1461 igangsat en foreløbig møderække i mdr. februar, marts og april 2021, som alle
rotarianere i Distrikt 1461 og i Danmark kan tilmelde sig til. Disse møder er placeret på nedenstående
datoer og aftalt med de involverede indlægsholdere:

Torsdag, den 11. februar 2021 kl. 17.00 - 18.00
Chefredaktør Mads Sandemann, Jyske Vestkysten, reflekterer over mediernes fremtidige rolle i en tid,
hvor disse bl.a. er udfordret af de sociale medier.

Torsdag, den 04. marts 2021 kl. 17.00 - 18.00
Adm. Direktør Mette Brøndum, Lindab, fokuserer på en produktionsvirksomheds vilkår under
Coronakrisen.

Tirsdag, den 16. marts 2021 kl. 19.00 - 20.30
Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fortæller om vigtigheden og betydningen af Rotarys
indsats mod polio, og hvad denne indsats har givet af lærdom og erfaring, som kan benyttes i den
nuværende pandemi og ikke mindst, hvorfor det er vigtigt at blive vaccineret.
(Dette møde arrangeres i samarbejde med Aarup Rotary Klub).

Torsdag, den 08. april 2021 kl. 17.00 - 18.00
Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet, taler om forandringen i det danske sprog
i nyere tid.

Torsdag, den 22. april 2021 kl. 17.00 - 18.00
Distriktsambassadør Mogens Jensen, ShelterBox, orienterer om ShelterBox og betydningen af denne
organisations indsatser i alverden brændpunkter.

Alle møder indledes med ca. ½ time om emnet af indlægsholderen, hvorefter der er plads til at stille
spørgsmål til emnet eller evt. kommentere dette i den resterende del af tiden. Der udsendes særskilte
indbydelser til hvert enkelt møde med tilmelding. Det vil være muligt for den tilmeldte rotarianer at
medtage en gæst til mødet. Dette markeres ved tilmeldingen. Der kan dog ikke tilmeldes gæster til
mødet med Søren Brostrøm pga. en forventet meget stor deltagelse af rotarianere.
På baggrund af erfaringsgrundlagene fra denne møderække vil Guvernørgruppen i Distrikt 1461
overveje, om der fremadrettet bør gennemføres en permanent møderække med f.eks. 4
distriktsmøder årligt.
Selvom man modtager en faktura som kvittering for deltagelsen, så er alle fællesmøderne GRATIS!
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21
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Er du vores nye formand/-kvinde for et nyt
medlemsudvalg i Distrikt 1461?
Stillingsopslag
I forbindelse afgang af vor aktuelle formand/-kvinde for distriktets medlemsudvalg, - grundet
overgang til andet arbejde -, opslås stillingen som Chair/formand-/kvinde for et helt nyt
medlemsudvalg i Distrikt 1461.
Det er ingen hemmelighed, at Rotary i disse år taber medlemmer i specielt den vestlige verden, og det
gælder også i Danmark og i klubberne i vores eget Distrikt 1461.
Derfor tager Guvernørgruppen initiativ til at styrke medlemsudviklingen, og herunder sætte fokus på
både medlemsfastholdelsen og rekrutteringen af nye rotarianere til klubberne og dermed også
distriktet.
I april/maj 2021 forventer Distriktsguvernør Jens Kaptain at tage på turne sammen med den
afgående formand/-kvinde Hanne Cording, og gerne også en ny udpeget formand/kvinde.
I forbindelse hermed søges klubbernes formænd for medlemsudvalgene samlet i hvert af de seks AGområder. Målet er at få input til og erfaringsudveksling om udformning af en egentlig
fastholdelsesstrategi og samtidig også en strategi for rekruttering af nye medlemmer. I forbindelse
hermed ønskes fra kredsen af formænd/-kvinder for klubbernes medlemsudvalg, i hvert af de seks
områder, udpeget en repræsentant, der kan indgå i et helt nyt medlemsudvalg i Distrikt 1461.
Distriktets medlemsudvalg skal fremadrettet søge at motivere og inspirere klubberne til at styrke
medlemsudviklingen. Nogle klubber er allerede rigtig gode til at holde på medlemmerne, andre til at
rekruttere nye medlemmer, mens endnu andre har svært ved begge dele og mister generelt set for
mange medlemmer.
Der er i udviklingsarbejdet brug for alle erfaringsgrundlag, der kan inspirere andre og give ideer til,
hvordan der specielt rekrutteres kommende generationer af rotarianere, så vi sikrer Rotary’
overlevelse i fremtiden, - også i Distrikt 1461.
Har du lyst til at høre mere om forventningerne til en ny formand/-kvinde for medlemsudvalget i
Distrikt 1461 så ret gerne henvendelse til Distriktsguvernør Jens Kaptain, mobil 2577 2100 eller mail:
kaptain.haderslev@mail.dk.
Ansøgninger modtages senest 31. marts 2021 på mail: dg1461-2021@rotary.dk.
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21
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Projekt ”Nye medlemmer i Vejlefjord Rotary Klub 2020”
Vejlefjord Rotary Klub har for nyligt haft 20 års jubilæum og et kig rundt i flokken afslørede, at vi ikke
bliver yngre.
Med ønsket om at udvise ”rettidig omhu” har vi de seneste par år forsøgt at tiltrække nye medlemmer
gennem direkte henvendelser, uden at dette har haft den ønskede effekt.
Vi var nødt til at tænke anderledes i hvervegruppen og hentede hjælp og inspiration hos klubbens
medlemmer.
Som resultat af dette, tilbød gamle som nye at bidrage og der blev sammensat en ny og udvidet
hvervegruppe, med en aldersspredning på 30-70 år.
Resultatet af en række brainstormings- og arbejdsmøder, blev et nøje planlagt forløb, som udmøntede
sig i en drejebog med tilhørende skabeloner for brochure, interessevækkere og invitationsmails.
Emnerne blev i denne omgang genereret af medlemmerne selv, hvor vi på et klubmøde fik til opgave
at udfylde oplysningskort med relevante emner. Efterfølgende havde vi hver især en opgave med at
varme emnerne op.
Emnerne, 10 personer, blev efterfølgende inviteret til et kort gruppeinfomøde, som blev afholdt en
time før ordinært møde og med invitation til også at deltage i ordinært møde, med efterfølgende
spisning.
Formålet var mere at skabe relationer og mindre at overinformere om Rotary. Til dette brug havde vi
redigeret en kort standardfolder fra Rotary templaten, som gav svar på de mere praktiske spørgsmål.
Så ramte Covid-19 og forsamlingsforbuddet. Vi var udfordret og med god inspiration fra klubbens
medlemmer, fik vi skabt grundlag for virtuelle møder. Heldigvis har alle klubbens medlemmer og
flere indlægsholdere været friske på dette, bl.a. Kristian Jensen, Venstre og MF’. Det fysiske møde har
vi til gode.
Eftertanke: Uden ildsjæle (medlemmer over 65, ut.) og medlemmernes nysgerrighed og
forandringsvilje, var vi ikke kommet i mål.
Uopfordret har en gruppe ildsjæle organiseret et kombineret års- og julemøde i en lejet biograf, hvor
vi samtidig optager seks nye medlemmer – og ser den anmelderroste film ”Retfærdighedens Ryttere”.
Sidst men ikke mindst, så har vi yderligere ca. 10 nye og interesserede emner, som blot afventer at vi
kan holde møde igen.
Tak til hele Vejlefjord Rotary Klub!
Peter Thyssen,
Præsident 2021/21
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Vil du være en del af holdet

”INSPIRATIONSTEAM 1461”?

I forbindelse med udviklingen af distriktet som et RESSOURCECENTER sætter Strategi- og
Handlingsplan 2020/23 mål for bl.a. opbygningen af et INSPIRATIONSTEAM, der har til formål:
•

At styrke Rotary viden i klubberne

•

At lette adgangen til foredrags-/indlægsholdere

•

At gøre klubberne mere selvhjulpne i brugen af nye virtuelle/digitale løsninger, som
supplement til den fysiske mødeafvikling

•

At arbejde bevidst for at udvikle erhvervslederes faglige og personlige kompetencer

•

At udvikle relationer mellem virksomheder og erhvervsledere med henblik på at optimere
netværket og bruge hinandens viden og erfaringer aktivt.

Ideen med teamet er, at klubberne skal kunne trække på de professionelle erfaringer, der er i teamet
både i forhold til facilitering af initiativer og projekter i klubberne og også egentlige indlæg og
foredrag i klubberne.
I forbindelse med opbygningen af dette nye team efterlyses rotarianere med kompetencer indenfor
ledelse, organisation, teambuilding, IT, kommunikation, projektudvikling osv. og også holdspillere,
der er gode til at begejstre og skabe motivation og dynamik, der smitter af på udviklingen i klubberne.
INSPIRATIONSTEAM 1461 er et tilbud til klubberne, der således selvstændigt bestemmer om, og i
hvilket omfang, man ønsker at benytte teamets ressourcer.
Meld dig til en frivillig ulønnet indsats, der både kan udfordre og berige ikke blot klubberne, men også
den enkelte i teamet i kontakten med spændende rotarianere i Distrikt 1461. Værtsklubben dækker
kørselsgodtgørelse og fortæring i forbindelse med deltagelse i et klubmøde.

Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21
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Sidste store virusepidemi i Danmark var i 1950’erne
- og bekæmpelsen af den, der ikke er helt slut endnu, har givet meget læring om hvordan
pandemier skal gribes an.
Vi lider under Corona og er nervøse for dagens smittetal. Men faktisk har vi oplevet næsten det
samme før - for 70 år siden. Den gang havde vi polioepidemi, og det lærte os en hel del om, hvordan
epidemier kan og bør håndteres.
Lige som i dag blev skoler lukket, og familier kom i karantæne på grund af poliovirussen, som spredte
sig, først i København og senere over hele landet.
Polio var frem til midten af 1950'erne en almindelig og frygtet virussygdom i Danmark. Især starten af
1950'erne var præget af meget store polioepidemier, og der er stadig omkring 8.000 danskere, som
plages af senfølger efter de lammelser, de fik, da de dengang blev smittet som store børn eller unge
voksne.
Der blev, som i dag i forbindelse med Covid-19, arbejdet intensivt for at finde en vaccine, og det
lykkedes for amerikaneren Jonas Salk at udvikle en vaccine, som frit blev givet til verdenssamfundet
og blev taget i brug i 1955. Danmark var det andet land i verden, der tog Salks vaccine i brug.
Der kom alligevel tilbagefald med epidemien helt op i 1960érne, og Danmark blev først poliofrit i
1976. Men den var stadigt i mange andre lande, som hver især kørte deres bekæmpelse.
Virussen fandtes derfor stadig rigtig mange andre steder i verden og blev ved med at sprede sig. I
1985 var der således polio i 120 lande og 350.000 nye tilfælde hvert år.
35 års intensive indsats for at komme fra 350.000 til nu 100 tilfælde i verden
Det fik Rotary, der er en verdensomspændende frivillig organisation med repræsentation i FN, til at
beslutte at gøre udryddelse af polio til et mål. Tre år efter gik WHO, og senere UNICEF og CDC med
ind i arbejdet. CDC er de amerikanske Center for Disease Control and Prevention, som vi for tiden
hører meget om i forbindelse med Covid-19.
Lige siden har de fire parter arbejdet tæt sammen om at komme helt af med polio, og de seneste godt
ti år har indsatsen fået en stor hjælp fra Bill og Melinda Gates Foundation. Fonden har indtil nu brugt
mere end to milliarder kr. til kampen mod polio og har lovet at blive ved, til polio er helt væk.
Erfaring
Der er opbygget et stort system, som håndterer vaccineproduktion, lagring og distribution. Alle børn i
verden skal fortsat vaccineres, så længe der findes vild virus. Først efter der ikke har været udbrud i
tre år, kan et område erklæres polio frit. Men den vilde virus kan stadigt overføres – helt som Corona
- så først når det sidste område er blevet frit, er verden polio fri.
USA blev det i 1991, Europa først i 2002 og Indien i 2012. Det holdt hårdt i Nigeria, men er lykkedes,
så Afrika kunne erklæres poliofri i august 2020. Nu mangler kun områder i Afghanistan og Pakistan.
Undervejs er mere end 2,5 milliarder børn blevet vaccineret.
Læring
Hele det store arbejde, det har krævet, viser, hvor vigtigt det er med en fælles og styret indsats, når en
virus epidemi – en pandemi - skal bekæmpes på verdensplan. Samarbejde om vaccine, håndtering,
vaccinering – udført af mange frivillige – er helt nødvendigt, for at nå i mål og få en tryg hverdag.
Erfaringen fra polioarbejdet er nu til gavn for bekæmpelsen af den næste store pandemi.
Jesper Winther Andersen og Bjørn Zebitz
9

Beredskabsplan/konflikthåndtering

Konflikter i Distriktet
Hvis der i et Distrikt opstår konflikter af en eller anden art man ikke selv kan løse, kan Guvernøren
trække på RD-formanden.
Kan RD-formanden og Guvernøren ikke løse konflikten i forening, kan man aftale involvering af
supplerende professionel hjælp til konflikthåndteringen.
Guvernøren kan til enhver tid tillige bruge sine guvernørkolleger til sparring.
Konflikter i klubben
Hvis der i en klub opstår konflikter af en eller anden art klubledelsen ikke selv kan løse, kan
klubledelsen kontakte Distriktsguvernøren der gerne er behjælpelig med enten selv at deltage som
konfliktløser eller finde de personer i Distriktet der kan gøre det.
Kan distriktet ikke selv løse konflikten, eller skønner man, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage
RD-formanden, som konfliktmægler/løser kan distriktet anmode herom.

HUSK:
Konflikter er naturlige og et grundelement i alle personlige relationer. De kan være drænende og kan
skabe irritation og stress. Men lærer du at håndtere dem ordentligt, kan de være en kilde til udvikling
for dig selv, dine kolleger, din arbejdsplads eller din Rotary klub, Distriktsledelse mv.

Konflikthåndteringens 5 råd:
1. Fortæl hvordan du oplever konflikten, lyt og forsøg at forstå modparten.
2. Forklar dine behov og hvordan du mener den optimale løsning ser ud, og lyt til modpartens
behov.
3. Vær åben over for løsningsforslag og forsøg at komme med ideer til mange forskellige
løsningsforslag.
4. Forhold dig til sagen, ikke til de involverede personer
5. Bevar dialogen! Stopper den, kan der opstå polariseringer og situationen forværres.
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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
E-mail:

VELKOMMEN TIL NYE
MEDLEMMER
På grund af mange klubbers
aktuelle nedlukning samles op på
tilgangen af nye medlemmer i marts
eller april udgaven af Nyheds/Månedsbrevet, når
forsamlingsloftet på 5 personer
forventeligt lempes.

KALENDER,
Februar-marts 2021

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

Møder: (alle virtuelle)
11.02.21: Distriktsmøde 17.00-18.00
25.02.21: Guvernørgruppen 16.0017.46
25.02.21: Distriktsrådet 18.00-20.00
01.03.21: Instruktionsmøde sekretærer
19.00-20.30
02.03.21: RD-bestyrelsesmøde 16.0017.30
03.03.21: Instruktionsmøde
Counsellors 19.00-20.30
04.03.21: Distriktsmøde 17.00-18.00
05.03.21: DGE og AG møder 16.0017.45
08.03.21: Instruktionsmøde Protection
Officers 19.00-20.30
09.03.21: Instruktionsmøde CICO’
19.00-20.30
10.03,21: PETS med President elect’
19.00-21.30
11.03.21: Instruktionsmøde Foundation
og Hjælpefonden 19.0020.30
15.03.21: PI/PR-udvalg på landsplan
16.00-18.00
18.03.21: Distriktsmøde 17.00-18.00
23.03.21: RD-bestyrelsesmøde 16.0017.30

Guvernør

Nyhedsbrevsredaktør

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

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