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Kære Rotary venner ..

Der er nu ringet med klokken for de kommende 6 måneder,
inden vi gør status for Rotaryåret 2011-12.
Vores øverste overordnede mål er at imødekomme udfordringen
fra Bill Gates, som
forudsætning for de
mange hundrede millioner dollars han har givet
til Rotary Foundations
End Polio Now program,
ved at bidrage med $
200.000.000. Vi er nu
oppe på $ 195.000.000
og de sidste 5.000.000
kommer ikke af sig selv,
derfor er det rart at konstatere at aktiviteterne
fortsætter i klubberne, så
vi ved udgangen af juni
måned med tilfredshed
kan sige, at vi nåede målet og tænke på, hvor stor
betydning det har for de
mange tusinde familier,
der er blevet sparet for, at
deres børn bliver ramt af
den forfærdelige forkrøblende sygdom, polio.
En anden og mere
lokal målsætning er vores
medlemsudvikling. Lige
nu har vi et positivt 0 dvs.
vi er gået eet medlem op.
Selvom det er væsentlig
bedre end samme tidspunkt sidste år, så er det
langt fra vores mål, men
det første og vigtigste
delmål er, at du og dine
Rotary venner bliver i
Rotary og engagerer jer
i klubbens udvikling, så

skal vi nok få den vækst,
der er så vigtig for os.
Det har været og er
bekræftende på mine
klubbesøg at mærke den
entusiasme, I har i klubberne, og distriktet støtter
varmt op om hver eneste
klubs planer og mål. Vi
har en rigdom af erfaring i klubberne, og nu
skal vi love hinanden at
denne rigdom skal vokse
gennem øget medlemstilgang. Det er ikke altid
nemt, men distriktet, Assisterende Guvernører, ja
alle står klar til at bidrage
til, at vi lykkes. Forandringsledelse i klubberne,
hvad er det? Kort sagt er
forandringsledelse det,
der skal til, for at vi i klubberne tilpasser os den
globale verden, vi er en
del af. New Generation,
som vores nye 5. tjenestegren er navngivet, er
en del af denne forandring, og den skal hver
enkelt klub forholde sig til
og tilpasse klubbens ånd
og rammer. Dette er ikke
noget, der sker fra den
ene dag til den anden,
men skal indgå i klubbens langsigtede planer
som en investering i Rotarys fremtid. Vi skal tænke nyt og anderledes og
opfinde programmer, der

tiltrækker det moderne
menneske. Et eksempel
på dette kan være det,
jeg peger på i min blog
– nemlig at etablere det
”business network”, som
alle taler om, men som
endnu ikke er formaliseret. Læs bloggen* og gi’
gerne dit besyv med. Jeg
læste i sidste nummer af
Rotarian, det amerikanske Rotaryblad, om en
Præsident elect for en
klub, som havde sat sig
ned med en gruppe af
klubbens medlemmer for
at lave en strategi for et
succesrigt år. Han startede med at spørge hver
enkelt af dem om, hvorfor
de havde meldt sig ind
i klubben, og en af dem
svarede, at han havde
meldt sig ind i Rotary af
årsager, som bestemt
ikke er de samme som
dem, der gjorde, at han
blev som medlem af
Rotary. Han uddybede
ved at sige, at han havde
meldt sig ind i Rotary for
at få forretningsforbindelser, men efter et år var
han klar til at melde sig
ud igen. Siden blev han
involveret i nogle service
projekter, klubben havde
gang i, og er i dag udvalgsformand for klubbens serviceprogrammer.
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Kan fokus på forretning
gå hånd i hånd med vores humanitære Service
Above Self, som vi alle
kender betydningen af?
Svaret i artiklen er: ”it’s
hard to do good unless
you do well”!
Vores verdenspræsident ynder at citere
Mahatma Gandhi og jeg
vil slutte med at gøre det
samme:

Du må selv være den forandring, som du ønsker at se i verden

Nye Medlemmer optaget fra den 1.07.2011 - 31-12-2011
Kære nye Rotarymedlemmer. Velkommen ombord i distrikt 1470 og Rotary International. I er nu medlemmer af et
globalt netværk med 1.200.000 medlemmer alle med en klassifikation og vores motto: ” Service above self”.
Husk, at du selv har nøglen til at knytte venskaber såvel i klubben som globalt gennem dit Rotary engagement.
Vi planlægger at invitere alle nye medlemmer til et Rotary introduktionsmøde her i foråret.
Jørgen Ole Kjær		
Allerød
Bent Bruun			Allerød
Per Nørager			Amager
Lone Schock			
Ballerup Sct. Jakob
Bo Biune			Birkerød
Karin Jensen			Brøndby-Vallensbæk
Daniel V. Hayden		
Brønshøj
Anders Kjærsgaard Sørensen Charlottenlund
Peter Bach			Charlottenlund
Jesper Nykær Andersen
Charlottenlund
Thomas Høy			Charlottenlund
Lau Laursen			Charlottenlund
Debbie Bevan			
Copenhagen I
Taner Tankal			Copenhagen I
Nina Kolcheva			
Copenhagen I
Jonathan Bayat		
Copenhagen I
Verner Worm			
Copenhagen I
Tianshu Liu			
Copenhagen Int
Robert Kerr			
Copenhagen Int
Mette Michelsen		
Copenhagen Mornng
Lotte Philipp Genz		
Copenhagen Mornng
Søren Lohfert Wagner
Copenhagen Mornng
Christopher Olesen		
Copenhagen Mornng
Anne Deppe			
Copenhagen Mornng
Kim Nielsen			
Copenhagen Mornng
Tommy Rydendahl		
Egedal
Ulla Carlsen			Egedal
Jørn Andersen			Egedal
Dennis Grouleff		
Egedal
Lennart Funch			Farum
Morten Kjærgaard		
Frederiksberg
Peter Skau-Andersen		
Frederiksberg
Ole Cordtz			Frederiksberg
Tage Lysgaard			
Frederiksberg Marien
Preben Rosell			
Frederiksberg Marien
Annette Messerschmidt
Frederiksberg Marien
Lone Ravn Gydesen		
Frederiksberg Marien
Petter Møller			
Frederiksberg Marien
Carsten Fun Jensen		
Frederiksberg Marien
Iben Overgaard		
Frederiksberg Marien
Ole Bolgann			
Frederikssund Falkon
Thomas Kofoed Skov		
Frederiksværk
Thorleif Kreisby Skjødt
Gilleleje
Jonathan Bisgaard		
Gilleleje
Ole Thorup Nielsen		
Gilleleje

Claus Steen Rasmussen
GlostrupAlbertslund
Preben Bruun Larsen		
Græsted
Søren Malberg Ovesen
Græsted
Gitte Goldschmidt		
Hasle
Tim Carstensen		
Hellerup
Morten Hansen-Nord		
Helsingør-Snekker
Gert Biilmann			Herlev
Henrik Følbæk Nielsen
Hillerød
Niels Erik Johansen		
Hillerød
Jesper Ilsted			Hillerød
Peter Nikolaj Arke		
Hillerød
Michael Bang Gribsvad
Hillerød Chr IV
Jytte Wolff-Sneedorff		
Holte
Birgitte Holt			Holte
Anders Blomqvist		
Humlebæk-Nivå
Peter Mørch Eriksen		
Humlebæk-Nivå
Myslim Sabani			Hundige-Ishøj
Bjarne M. Degn		
Hvidovre
Connie Hjorth			Hvidovre
Søren Rytoft			Hørsholm
Palle Lange Andersen		
Hørsholm
Jannick Holm			København
Jan Schmidt			København
Steen Ishøy			København
Carsten Scheuer		
København
Bjarne Erichsen		
København City
Frederik Bille			
København Grundt
Kirsten Bak			
København Grundt
Jørgen Mikkelsen		
København Grundt
Tommy Krabbe Alsted		
København Grundt
Iben Frithiof Kristoffersen
København Langel
Steen Christensen		
København Nord
Ulla-Britt Lissau		
København V
Nishandan Ganesalingam
København Ø
Søren P H Jensen		
København Ø
Per Molsing Beining		
København Ørestad
Stig Jørgensen		
København Langel
Claus Brandenborg		
Slangerup
Jens Bech-Bruun		
Søllerød
Karl Erik Bagger		
Søllerød
Steffen Christiansen		
Søllerød
Hans C Kjærgaard-Hansen Søllerød
Johnny Ibsen			Sønderbro
Gert Halldèn			Taastrup
Mogens Fokdal		
Værløse

Indlæg fra AG i område 2
Internationale projekter kan med fordel gennemføres i samarbejde
med andre Rotary-klubber.
Indlæg ved Lars Bloch, Allerød Rotary Klub, assisterende guvernør i område 2.
Jeg vil kort orientere om et
vandprojekt i Indonesien, der er
indviet i november 2011.
I 2009-2010 var der på Rotary.dk en efterlysning efter
klubber, der ville deltage i et
internationalt projekt. Min klub
syntes, det lød som en rigtig god
ide og henvendte sig ”som en
af de efterlyste”. Eftersøgningen
resulterede i, at klubberne blev
enige om at gennemføre et vandprojekt i Indonesien, der havde
til formål at hjælpe indbyggerne
i 2 landsbyer (Salam Judeg og
Tengger) til at kunne hente rent
vand i nærheden af deres bopæl.

(fra distrikt 1480): Stege samt
den lokale klub: Surabaya Timur
fra distrikt 3400. Herudover støttede Hjælpe-fonden projektet
økonomisk.
De 2 landsbyer har stillet den
ufaglærte arbejdskraft til rådighed for projektet.
De deltagende Rotary klubber
fik sat deres navn på et vandreservoir.

Projektet blev indviet i november 2011 med
deltagelse af danske repræsentanter.

Omkring 420 familier eller ca.
1500 personer drager i dag nytte
af projektet, der sikrer, at rent
vand fra et udspring på et nærliggende bjerg flyder i 8 kilometer
lange rør til landsbyerne. Der er
bygget 2 cementreservoirer og
opsat 14 tanke for at sikre beboerne nem adgang til rent vand
også i tørkeperioder. Den nemme tilgang til rindende vand til
håndvask m.v., forøger hygiejnen
betydeligt og nedbringer derfor
sygdomshyppigheden - typisk
forekommer diarre og luftvejsinfektioner hos beboerne.
Vandprojektet er finansieret og
gennemført af 5 Rotary-klubber
(fra distrikt 1470): Ballerup Sct.
Jacob, Ballerup, Allerød, Kgs.
Lyngby og

Det har været en yderst varieret og spædende opgave at have
deltaget i dette projekt, der jo er
inden for et af Rotarys indsatsområder (rent vand). Projektet
var i opbygningsfasen præget af
stort engagement ved de mange
klubmøder og fællesmøder, så
det fremstod som et udtalt ønske
og med stor opbakning fra klubbernes medlemmer og anbefalet
af daværende præsidenter og
præsident electer. Deltagelse af
flere Rotaryklubber har været
inspirerende og været med til
at udvikle mit netværk i Rotary.
Endvidere har det været givtigt
at se, at et efter danske forhold
forholdsvís billigt projekt kan
hjælpe så mange mennesker til
noget, som vi betragter som en
selvfølge: rent vand.
De klubber, der ønsker oplysninger om de udenlandske
klubber og distrikter, der søger
samarbejdsklubber i D-1470,
bedes kontakte Peter Stærmose
formand for foundationudvalget.
Se endvidere Rotary.dk om
Matching Grant Projekter, der
søger klubber m.v.

John Pedersen og frue fra
Assens Rotary Klub

Den netop modtagne afsluttende rapport om projektet
oplyser, at projektet er gennemført, som planlagt, dog med
anvendelse af større vandrør end
oprindelig planlagt på grund af
vandmængden.
Den samlede udgift for projektet er opgjort til 248,961,293.51
IDR svarende til knap 30 t. USD.,
som jo er finansieret af flere klubber.

I ønskes alle et godt og spændende 2012.
Lars Bloch

DG Steen Malherbe
Distrikt 1470 2011 - 2012
dg1470-1112@rotary.dk

AG område 1
Niels Jørn Hahn
Tlf: 35 25 18 68
Mail: njhahn@mail.dk
Espergærde-Humlebæk, Fredensborg, Gilleleje, Græsted,
Helsinge, Helsingør, Helsingør-Snekkersten, Hornbæk,
Humlebæk-Nivå

AG område 2
Lars Bloch
Tlf: 48 17 62 37
larsbloch@mail.dk
Allerød, Birkerød, Birkerød Henrik Gerner, Farum, Holte,
Hørsholm,Lillerød, Søllerød, Værløse

AG område 3
Klaus Kristian Jakobsen
Tlf: 47 19 35 00
klaus.k.jakobsen@gmail.com
Egedal, Frederiksborg, Frederikssund, Frewderiksværk,
Frederikssund-Falkenborg,Hillerød,
Hillerød Chr. IV, Slangerup

AG område 4
Katharine Sture Kristensen
Tlf: 44 44 76 55
1470ag4@gmail.com
Charlottenlund, Dyrehaven, Gentofte, Gentofte-Vangede,
Hellerup, Kongens Lyngby, København Nord, Skovshoved,
Sorgenfri, Virum

AG område 5
Steen Svanholmer
TLF: 25 43 37 75
ssv@bladkompagniet.dk
Copenhagen International, Copenhagen Morning, Frederiksberg, Frederiksberg-Falkoner, Frederiksberg-Mariendal,
Køhenhavn, København City, København Grundtvig, København Langelinie, København Vesterbro,

AG område 6
Iben Stærmose
Tlf: 45 41 07 17
iben@starmose.net
Amager, Chr.havn-Slotsholmen, Dragør, Hasle, Kastrup,
København Ørestad, Nexø, Rønne, Sønderbro, Tårnby

AG område 7
Peter Speldt
Tlf: 44 97 85 17
peter@speldt.dk
Brøndbyerne, Brøndby-Vallensbæk, Glostrup-Albertslund,
Hundige-Ishøj, Hvidovre, Høje Taastrup, Taastrup

AG område 8
Henning Melsen
Tlf: 44 65 13 42
henning.melsen@hotmail.com
Ballerup, Ballerup Sct. Jacob, Brønshøj, Gladsaxe
Gladsaxe Syd, Herlev, Nuuk, Rødovre-Vanløse
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