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Nyt fra Guvernøren 

 

Nyt fra Distriktet: 

 

Kunne du tænke dit et spændende job? 

Distriktskasserer for Rotary Distrikt 1461. 

Funktionsbeskrivelse 

Som distriktskasserer varetager du en distriktsfunktion, som medfører, at du under ansvar 
overfor guvernøren (DG) sørger for ind- og udbetalinger til/fra distriktets kasse og for 
bogføring af betalingerne i det af distriktet valgte elektroniske regnskabssystem. Du tilstiller 
den af distriktet valgte økonomiske revisor alle nødvendige oplysninger om betalingerne 
(indtægter/udgifter) til sikring af, at revisionen i samarbejde med DG og distriktskassereren 
kan udarbejde et retvisende regnskab baseret på alle betalinger (indtægter/udgifter) i hvert 
Rotary år.  

Du er medlem af Distriktsrådet og deltager i dettes møder. 

Funktionsbeskrivelse: 

 Ansvar for distriktets kasse og for samarbejdsaftaler med den bankforbindelse, der er 
valgt af distriktet 

 Sikring af at alle bilag er påtegnet af DG som beskrevet i regnskabsinstruksen 



 Sikring af at alle beløb, der fremsendes til udbetaling, er vedlagt/vedhæftet 
underbilag, der dokumenterer udgiftens størrelse og relevans for distriktet 

 Forestår udarbejdelse af årsbudget i samarbejde med DGE 
 Gennemser løbende alle kontobevægelser på distriktets konti og foretager eventuelle 

fejlrettelser 
 Gennemgår budgetterne for distriktets aktiviteter med henblik på at sikre, at udgiften 

holder sig indenfor distriktsbudgettets rammer 
 Opkræver i samarbejde med DG eventuelle betalinger i forbindelse med distriktets 

aktiviteter 

 Tilstiller DG den information, DG har behov for, i forbindelse med DG's økonomiske 
samarbejde med RI 

 Informerer alle samarbejdspartnere om ændringer i takster og om tidsfrister til sikring 
af at alle regnskabsårets betalinger bogføres i det pågældende år 

 Assisterer DG med at udarbejde refusionsopgørelsen til RI 

Periodelængde: 

Det tilstræbes, at distriktskassereren udpeges for en længere periode på 3-5 år. 

Kvalifikationer: 

Distriktskassereren forventes at have kendskab til almindelig regnskabsføring og 
regnskabsforståelse samt vilje til at arbejde i det af distriktet valgte elektroniske 
regnskabssystem. 

Er det noget for dig, så tøv ikke med at skrive en ansøgning og send den til vores Guvernør  

 

International Assembly er aflyst som fysisk event. 

I år skulle alle ca. 520 kommende guvernører fra hele verden have været samlet til 
International Assembly (guvernørskole) i Orlando i Florida. 

Alt var planlagt og alle praktiske sager var på plads, med hotel, fly osv. Alt dette er nu 
canslet. 

Vi modtog den 29. december 2021 besked fra vores kommende internationale Præsident 
Jennifer Jones denne triste besked: 

The Omicron variant of the COVID-19 pandemic is causing breakthrough cases and 
thousands of cancelled flights. Despite our incredible desire to gather in person this January, 
we have made the difficult decision to conduct the 2022 International Assembly as a 
virtual-only event. 
 

Vi er alle 5 kommende danske guvernører meget ærgerlige over dette, men vi havde 
selvfølgelig tænkt at det blev et muligt resultat af Coronaen. 
 

 



Selve uddannelsen bliver nu en virtuel udgave hvor vi skal side ca. 3 timer i 8 til 10 dage 
foran skærmen. Det er selvfølgelig meget træls, men mere træls er det at vi ikke kan mødes 
med kolleger fra hele verden og blive inspireret til det fortsatte arbejde for og med Rotary.  

Jeg havde personligt set frem til, at få nye ideer og inspiration med hjem, til at forandre vores 
distrikt, til endnu bedre resultater. 

Vi kan nok få noget inspiration via de virtuelle møder, men der er jo ikke mulighed for at 
være sammen med andre guvernør electer og tale sammen under mere fri former, udenfor de 
undervisningslektioner der ville have været. 

Det er især også ærgerligt fordi, det er første gang i Rotarys lange historie at vi får en 
kvindelig verdenspræsident, nemlig Jennifer Jones fra Canada. 

Men - vi må se at få det bedste ud af det. 

Af Hans Skjerning, DGE 

 
 

Foundation Seminar. 

Der er planlagt to seminarer om Foundation i løbet af de næste to måneder.  

Det første er et Grant Management seminar, der vil foregå som et virtuelt møde:  torsdag 
den 10. februar 2022 kl. 19.00 – 20.30 (Zoom).  
 
De der bliver inviteret er klubbernes Foundation formænd, men vi vil også invitere 
klubbernes præsident elect, hvis der er nogen blandt dem der måtte have interesse i at deltage 
og høre nyt om Foundation. De sidstnævnte er ikke pligtige til at deltage. 

Deltagelse i dette møde er påkrævet, hvis din klub ønsker at søge støtte med District Grant 
midler. Hvis en klubs Foundation formand ikke har mulighed ro at møde opfordrer vi til at 
melde en anden deltager fra klubben. 

Anden del af Foundation seminaret afvikles på PETS den 9. marts i Svendborg, på Hotel 
Christiansminde. Dette meldes ud lidt senere i denne måned. 

Foundation seminaret ledes af Distriktets Foundation formand Anette Løwert og Guvernør 
Elect Hans Skjerning 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans Skjerning 

 

 

 



 

 

Nyt fra klubberne 

Besøg i guvernørklubben Egtved Rotary Klub. 

Jeg sidder her lørdag formiddag og lytter til Sara og Monopolet ( som jeg sædvanligvis gør, 
når det er muligt) hvor et af dilemmaer indeholder spørgsmålet om, hvad og hvordan man 
reagerer overfor sygdom. 

Så kom jeg til at tænke på en rigtig god rotary aften i Egtved tilbage i august sidste år. 
Programmet var besøg af Julie Rubow, som aftenens foredragsholder. Julie ville fortælle om 
en meget svær tid, som hendes familie har været igennem. Julie og Bjørn købte Nybjerg 
Mølle, som er Bjørns barndomshjem og som længe var familiens drøm at få tilbage i 
familien. Nu lykkes det – men kort tid efter blev Bjørn ramt af Alzheimer. 

Julie fortalte meget gribende omkring hele udredningsfasen – hvilke oplevelser, hun og 
familien (som også tæller 3 drenge) var igennem. Selve sygdomsforløbet og familiens 
samtaler med både det offentlige, eksperter, den øvrige familie, venner og ikke mindst Julie 
og drengenes svære samtaler. 

Det der rørte mig utrolig meget var fortællinger/oplevelserne omkring afholdelse af 
konfirmation og sølvbryllup. Derudover var der tårer i øjenkrogene, da Julie fortalte om 
Bjørns sidste tid, hvor familien ofte kunne blive helt bange for Bjørn og de gerninger han 
udførte. 

Livet efter Bjørns død blev også berørt og alle i den store forsamling sad helt stille og lyttede 
intenst. 

Fantastisk åben og meget rivende fortælling. Tak for det. 

Egtved RK havde inviteret nye potentielle rotarianere til deres klub, som fik en rigtig god 
oplevelse og de blev så bagefter introduceret i, hvordan det er at være rotarianer og hvordan 
det er i Egtved RK. 

6 af de inviterede – heraf er ½ -delen blevet rotarianer. Supergodt. 

Sluttelig var jeg også nysgerrig på, hvordan det gik med planlægning af Distriktskonferencen, 
som skulle afholdes den 2.10.2021. Hold da op – det er ikke noget problem – det har vi styr 
på – vi har gjort sådan og sådan. 

Her bagefter kan jeg kun sige – det var en fantastisk god Distriktskonference og godt at I har 
slettet aftenfesten.  

Tak for en rigtig god aften. 

 

Hanne Sanko 

AG Område 3.  



 

 

 

Statistik: 

Rotary Danmark udarbejder hver måned en statistik for alle distrikter, om de enkelte klubbers 
til- og fragang af medlemmer.  

Vi skal alle arbejde intenst med at skaffe nye gode medlemmer til vores klubber. Følge dette 
link og se hvordan din egen klub udvikler sig i forhold til naboklubben eller en anden som du 
gerne vil sammenlignes med. Husk du skal være logget på Rotary.dk. Herefter skal du åbne 
den Exel fil der popper op. Tryk derefter på fanen 1461. 

Og der er behov for, at vi alle yder en rigtig god indsats i 2022.  

https://www.rotary.dk/document/country/87141/download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Nyhedsbrevsredaktør
Kristian Hjerresen

Havneøen 7.3.2
7100 Vejle

Tel. 29639447 
Mail: kristianhjerresen1@gmail.com

  

 


