
Rotary distrikt 1470
DG: Bent Michael Nielsen 2013/2014

Guvernørens nyhedsbrev

                   
 Januar 2014

Side 1

Midtvejsstatus Rotary året 2013-14
Det halve Rotary år af 2013-2014 er nu gået, og det er tid til både at 
se tilbage og se frem på det kommende halve år.

Fra Rotary årets start var der fastlagt en strategi i nært samarbejde 
mellem guvernør, guvernørgruppe, stab, assisterende guvernører 
og udvalgsformænd. Det har vis sig at være en rigtig god forudsæt-
ning, at hver især har fået ejerskab over sit eget ansvarsområde, og 
det har givet positiv energi.

Distriktskonference:
7. september blev der afholdt Distriktskonference på Rungstedga-
ard i Rungsted Kyst. Det var en anderledes konference. Den var 
lavet som TV-udsendelsen ”Go’ morgen Danmark”. Udsendelsen 
blev kaldt ”Go’ dag Rotary”, og TV-kanalen blev kaldt ”Kanal 1470”. 

I stedet for den trivielle form med skiftende foredragsholdere var der 
etableret 2 interviews platforme med hver sin ”journalist”, og hvor 
journalisterne var friske unge Rotaractere, som udførte deres op-
gaver helt professionelt. Mellem interviewene var der sjove indslag 
med bl.a. TV-kokken, TV-avisen, Voldborg med vejret m.fl.    

Der var dynamik over konferencen, og i pauserne kunne deltagerne 
besøge ”House of Friendship”, hvor der var 14 udstillere med hvert 
sit emne knyttet til distriktets strategiplan og aktiviteter.

Indlæggene på konferencen bestod af emner, der hver især repræ-
senterede delelementer af strategiplanen, så deltagerne kom hele 
paletten rundt, inden konferencen blev afsluttet. 

Efter konferencedelen var der gallafest, også her var der rigtig god 
underholdning. Ved velkomstdrinken lyttede deltagerne til det 24 
personers store grønlandske sangkor Aavaat, under spisning til de 
3 sangfugle i Nordiske Klange og til dansen spillede New Orleans 
jazzorkesteret Six Foot Stompers.

Jer der ikke var med, gik glip af en stor oplevelse, så husk at tilmel-
de jer til den kommende distriktskonference her i efteråret 2014.   

Dele af konferencen kan opleves ved at gå ind på  
www.rotarylive.dk.
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Distriktets temaer for året 2013-14:

Rotaryåret 2013-14 har 2 temaer, hvor det første er ”Bæredyg-
tigt Rotary” og det andet er ”Rotary i Grønland”. 

Et Bæredygtigt Rotary er en Rotary verden, hvor den enkelte 
Rotary klub og dens medlemmer har forstået, hvilken verden 
der omgiver os, og har forstået at tilpasse den enkelte Rotary 
klubs dagligliv, så der løbende kommer ny medlemmer i klub-
berne, som bliver der, og er med til at skabe Rotary klubbernes 
liv fremover.   

Rotary kendes i vores omverden af få, og dem der kender os 
har ofte en forkert opfattelse af, hvad Rotary står for.

Det har vi i distriktet valgt at gøre noget ved. Rotary Internatio-
nal har ligeledes et ønske om, at vores omverden får et rigtigt 
billede af, hvem vi er, og derfor har Rotary International udlod-
det et stort tilskud til distrikter eller hold af distrikter, som har 
en god ide og som vil gøre noget ved det.

Vi i distrikt 1470 sagde til os selv, at det skal være os i Dan-
mark, der får et tilskud fra Rotary International, så vi fik udar-
bejdet en flot præsentation af, hvad en PR- og Kommunika-
tionskampagne kunne gå ud på. Vi fik 4 af Danmarks Rotary 
distrikter til at ville være med, og så blev der søgt tilskud. Vi fik 
tilskuddet, og nu er de ca. kr. 500.000 til rådighed for at gen-
nemføre en målrettet PR- og Kommunikationskampagne.

Kampagnen er sat i gang og overordnet er målet, at Rotary 
øger fokus omkring sig selv som:

• En verdensomspændende organisation, der står bag 
 velgørende aktiviteter, både på lokalt, distrikts, nationalt 
 og globalt plan

• Et effektivt forretningsnetværk, hvor dygtige og stærke 
 ledere fra alle brancher mødes og hjælper hinanden  
 med at skabe forretning

 
 Rotary Danmark er kommet 
 på Facebook:

 Link til:  Rotary Facebook
 

 Link til:  Guvernørernes
     tidligere 
     nyhedsbreve 

 

 Link til: Kommunikations 
    kampagne 

 

 Link til: Rotary org

 Link til: Støt Rotary  
               Danmarks  
               hjælpefond
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Der har her i januar været afholdt workshop kick-off på kampag-
nen, hvor guvernører, PR- og Kommunikationsudvalgsmedlemmer, 
fagspecialister og assisterende guvernører har deltaget. De har nu 
fået overblik over, hvad kampagnen kommer til at indeholde, og er 
ved at blive gjort klar til at kunne vejlede de enkelte Rotary klubber 
med at bruge kampagneværktøjerne til at synliggøre Rotary positiv i 
deres lokalsamfund.   

I distrikt 1470 har vi 71 Rotaryklubber, og der er ved at blive sam-
mensat et hold af PR- og Kommunikationsansvarlige fra alle klub-
ber, som den 12. marts bliver inviteret til at deltage i kampagnens 
distrikts-workshop. Her vil de blive orienteret om kampagnens 
indhold og efterfølgende tager de hjem i egne klubber og formidler 
mulighederne for at gøre Rotary kendt i lokalområderne og derved 
skaber grundlag for optagelse af nye medlemmer.

Indtil dato har 50 klubber udvalgt PR- og Kommunikationsansvarlige 
og det forventes, at de sidste 21 er på plads inden for en kort frem-
tid. 

Rotary i Grønland er kommet på banen, da vores distrikt geo-
grafisk består af Region Hovedstaden (inkl. Bornholm) og Grønland. 

På grund af Grønlands geografiske beliggenhed har klubben (Nuuk 
RK) lidt svært ved at få glæde af de aktiviteter og tilbud, som distrik-
tet tilbyder. Det har vi ønsket at gøre noget ved.

Primært er der igangsat 4 aktiviteter, og der er nedsat grupper, som 
har ansvar for at gennemføre hver af aktiviteterne.

Intercity møder med Nuuk Rotary Klub. Vi har sammensat en 
organisation af 6 Rotaryklubber i Københavnsområdet som holder 
klubmøder ca. kl. 17:00 om tirsdagen sammen med Nuuk Rotary 
Klub som holder klubmøde kl. 13:00 om tirsdagen. Da der er 4 timer 
tidsforskel mellem Danmark og Nuuk, så passer det med, at klub-
berne med Nuuk holder møder samtidig.

I Brøndby har Rotary indgået en meget flot aftale med IT- og Kom-
munikationsvirksomheden Solutors, hvor der kan holdes IT base-
rede Intercity møder mellem Nuuk Rotary Klub og på skift med en af 
de 6 udvalgte Rotaryklubber i Københavns området.

Redaktion

 Ansvarshavende redaktør:
 Bent Michael Nielsen

 dg1470-1314@rotary.dk

 Layout og Produktion 
 Just Hartoft 

 just@hartoft.dk

 

Link til: Team Rotary  
   Hillerød

http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Bilag_til_maanedsbreve/Team_Rotary_Hilleroed.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Bilag_til_maanedsbreve/Team_Rotary_Hilleroed.pdf
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Det første møde har allerede været gennemført, og der bliver plan-
lagt 1 møde yderligere i dette forår og så ellers 2 møder hvert halve 
år.

Erfaringerne med mødeformen har allerede fået den eftervirkning, 
at der er igangsat en aktivitet med at få etableret et passende udstyr 
i Rønne på Bornholm, så der også kan gennemføres IT baserede 
InterCity møder mellem Rotary klubberne på Bornholm og klubber i 
Københavnsområdet.

Rotary står for samfundsmæssige aktiviteter, og hvorfor ikke her fra 
Region Hovedstaden sætte fokus på gennemførelse af aktiviteter i 
Grønland?

Grønland bestod tidligere af 18 kommuner (en for hver større by), 
og nu er der for nogle få år siden gennemført en kommunesammen-
lægning, således at Grønland nu består af 4 kommuner.

Hver af de 18 byer har fra fortiden nogle relationer til danske kom-
muner som venskabsbyrelationer, og vi har nu i Rotary fået sam-
mensat disse 18 byers relationer til danske kommuner, Rotary klub-
berne i de danske kommuner og de nye storkommuner i Grønland.

Det er blevet til 4 interessante Rotary enheder. F.eks. er der i den 
nye storkommune med byen Nuuk 3 kommunerelationer i Danmark, 
og det er Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Herlev. Rotary klubberne i 
disse 3 kommuner er nu blevet sat sammen, og de skal så vurderer, 
om de sammen er interesseret i et byde ind på at løse en opgave 
for den grønlandske storkommune. 

Frederiksberg Mariendal RK har nedsat et grønlandsudvalg, der står 
for et månedligt rotarymøde med grønlandsrelateret indhold. De er i 
færd med at samle 250.000 kr. sammen til etablering af et Børnefol-
kekøkken i institutionen Mælkebøtten i Nuuk. Køkkenet skal bruges 
til, at børn kan komme og lære at lave et ordentligt måltid mad og 
bespise de børn der har behov for dette. Den store bevilling vil blive 
overdraget til Mælkebøtten her i dette rotaryår. 

Link til:  Hjælp de unge 
    Grøndlandske 
    studerende, bliv 
    besøgsfamilie
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http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/groenland/
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Grønlands 4 kommuner

• Qaasuitsup Kommunia med hovedbyen Ilulissat

• Qeqqata Kommunia med hovedbyen Sisimiut

• Kommuneqarfik Sermersooq med hovedbyen Nuuk

• Kommune Kujalleq med hovedbyen Qaqortoq
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By   Gl. dansk navn Dansk kommune Rotaryklubber

Nuuk   Godthåb  Lyngby-Taarbæk Virum-Sorgenfri

      Lyngby-Taarbæk Kongens Lyngby

      Lyngby-Taarbæk Dyrehaven

Tasiilaq  Ammassalik Gentofte  Gentofte-Vangede

      Gentofte  Gentofte

      Gentofte  Hellerup

      Gentofte  Charlottenlund

      Gentofte  Skovshoved

      Frederiksberg Frederiksberg Mari- 
       endal

Paamiut  Frederikshåb Herlev   Herlev RK

Ittoqqortqqrmiit 
      Scoresbysund    

Det hele er lidt nyt, så arbejdet foregår p.t. på organisationsniveau, 
men det forventes, at det hele bliver gjort aktivt i løbet af de første 
måneder her i 2014.

Ungdomsudveksling er nok Rotarys største positive profil. Vi vil ger-
ne være hjælpsomme med at gøre det muligt for Grønlands ungdom 
at få mulighed for at blive udsendt på Long Term Exchange og Short 
Term Exchange, lige som det vil være interessant at få unge ude fra 
den store verden til at komme til Grønland.

Alle relevante studiesteder i Grønlands 5 største byer er blevet 
kontaktet i samarbejde med Nuuk Rotary Klub, og alle har sagt ja 
til at hjælpe med at finde frem til kvalificerede unge, som er klar til 
at blive sendt ud. Vi stiller samme krav som til danske unge om at 
være faglig god, socialt velfungerende og beherske engelsk på pas-
sende niveau.

01.06-  04.06-2014
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Der er allerede tilmeldt den første grønlænder, som vil komme ud til et 
engelsktalende land på Long Term Exchange.

En stor del af de grønlændere som ønsker at få en videregående uddan-
nelse, er nødsaget til at komme til Danmark og opholde sig her i nogle år. 
Det kræver sit, at komme fra den grønlandske kultur og så finde sig tilrette 
her i Danmark. Der er kulturforskel, sprogforskel og forskel på, hvorledes 
man får dagligdagen til at virke.

For at give en håndsrækning har vi i distriktet etableret en Besøgsfamilie-
ordning som helt simpelt går ud på, at Rotary familier stiller sig til rådighed 
som besøgsfamilier, og så kan de unge grønlændere blive knyttet til en 
familie og komme der og få den support, som de har brug for. Det skal for 
begge parter blive en positiv kulturel oplevelse.

Der er allerede opnået accept fra 5 besøgsfamilier og nu mangle der blot, 
at de grønlandske studerende melder sig til. 

Samarbejde med Rotary og andre NGO-er. Vores verdenspræsident Ron 
D. Burton lægger vægt på, at Rotary klubberne er mere bevidste om at 
bruge mulighederne inden for The Rotary Foundation systemet samt at 
skabe samarbejdsrelationer til andre NGO-er, som ønsker at løse opgaver 
sammen med os fra Rotary.

For at få erfaringer med samarbejde mellem Rotary og en anden NGO 
organisation, har distriktet igangsat et samarbejde med Ingeniører Uden 
Grænser.

Ingeniører Uden Grænser kan 2 ting, som vi i Rotary gerne vil samarbejde 
med dem om. Ingeniører Uden Grænser har organiseret sig i 50 lande ver-
den over, og formanden for IUG i Danmark er også formand for den fælles 
verdensorganisation.

Når IUG rykker ud for at hjælpe ved større naturkatastrofer, er deres 
opgave at etablere midlertidige boliger, der er mere end blot et telt, skaffe 
rent drikkevand, få bortledet spildevand så der undgås uheldige sygdoms-
situationer og så leverance af el til almindeligt dagligt brug. 01.06-  04.06-2014
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Kort beskrivelse af Ingeniører Uden Grænser laver

 

Her har vi sagt ja til et samarbejde, hvor vi fra Rotary anskaffer 71 
Water Survival Boxe (en fra hver Rotary klub i distriktet), som ved 
bestilling fra IUG kan blive leveret ved den aktuelle katastrofe, der 
hvor IUG er blevet sendt ud for at løse deres opgave. Her ser jeg 
som guvernør meget gerne at hver Rotary klub i distriktet køber en 
Water Survival Box til en pris af kr. 1.500 pr. stk., så vi har de 71 
boxe til rådighed, og som vi kan tilbyde IUG. Indkøb af boxe kan 
foretages ved indbetaling af 1.500 danske kroner pr. stk. på bank-
kontoen reg.nr. 5050 (Jyske Bank Helsingør)  
kontonr. 0001 514 363.

01.06-  04.06-2014
Convention i  

Sidney



Rotary distrikt 1470
DG: Bent Michael Nielsen 2013/2014

Guvernørens nyhedsbrev

                   
 Januar 2014

Side 9

Den anden opgave vi gerne vil samarbejde med Ingeniører Uden 
Grænser om er, når vi i rotarysammenhæng ønsker at løse opga-
ver ude i den store verden, og emnet er rent vand, hensigtsmæssig 
afledning af spildevand og skabelse af bedre sundhed. Dette er jo et 
af kærneområder inden for The Rotary Foundation, og vi gennemfø-
rer en række af disse opgaver i nært samarbejde med Rotary klub-
ber på de relevante steder hvor opgaver skal gennemføres.

Ingeniører Uden Grænser er netop i gang med at organiserer et 
større projekt i Sierra Leone, og her vil vi forsøge at koble os på. 
Når projektet er endeligt organiseret vil I Rotary klubber i distriktet 
blev spurgt, om I kunne være interesseret i at være med i projektet, 
og så vil der blive skabt kontakter til de relevante Rotary klubber i 
Sierra Leone, og vi kan gennemfører vores del af opgaven, ved at 
levere vores eget økonomiske bidrag, søge bidrag fra Rotary Dan-
marks Hjælpefond og ligeledes fra Global Grand.

Ingeniører Uden Grænsers indsats vil være at udarbejde projekt-
oplægget og så stille sig til rådighed med kvalificeret ingeniørmæs-
sig ekspertise på de aktuelle steder, hvor der skal gennemførers 
projekter med at skabe rent vand, hensigtsmæssig afledning af 
spildevand, og derved skabe bedre sundhedsforhold for den lokale 
befolkning. 

Aktiviteter i klubberne:

Som guvernør har jeg nu været rundt og besøgt rundt regnet alle 
klubber i distriktet. Der mangler kun 3, og det er klubber som har 
bedt om at besøgene bliver lidt udsat.

Det er overvældende at opleve hvad der sker rundt omkring af akti-
viteter og det være sig omkring ungdomsudvikling, gennemførelse 
af InterCity møder, humanitære programmer lokalt og globalt, aktivi-
teter inden for Rotary Erhvervsforum, internationale relationer o.s.v. 

01.06-  04.06-2014
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Når man tænker på rotarys 5 kærneområder 

1. Netværk på tværs af fag, køn og alder
2. Erhvervsaktiv privat og offentligt
3. Samfundsbevisthed og humanitære aktiviteter lokalt og  
 globalt
4. Ungdomsudveksling og ungdomsarbejde bredt
5. International forståelse for at skabe en bedre verden at leve i

og sætter dette i relation til det der foregår rund omkring i distriktet 
71 klubber, så får man som guvernør god samvittighed. I medlem-
mer og klubber gør det rigtigt godt, og mange af jeres målsætninger 
bliver gennemført inden for de 5 kærneområder. 

Ud af de mange flotte større og minder projekter der for øjeblikket 
er igangsat, vil jeg tillade mig at omtale 5. 

I et samarbejde mellem København Grundtvig RK, København RK, 
København Langelinie RK og Frederiksberg Mariendal RK, har der 
netop været gennemført forestillingen EVITA på Det Ny Teater. Må-
let var at skabe en indsamling på beløbet kr. 150.000 til projektet 
End Polio Now og resultatet blev et beløb på kr. 175.000, som ved 
hjælp af yderligere bidrag fra Bill Gate og Malendas Fond, bliver 
til et beløb på kr. 525.000. Dette beløb vil række til vaccination af 
150.000 børn rundt omkring i verden.

Frederiksberg Mariendal RK har målsat at følge op på distriktets 
tema ”Rotary i Grønland”. I løbet af rotaryåret holder klubben et 
månedligt møde med et tema omkring Grønland. Yderligere har 
klubben målsat at skaffe et beløb på kr. 250.000 til hjælp til etable-
ring af et køkken i børneinstitutionen Mælkebøtten i Nuuk i Grøn-
land. Køkkenet skal bruges til at lære børn at lave god mad samt at 
børn kan komme og få et ordentligt måltid. Indsamlingsbeløbet er 
allerede på kr. 250.000 og nu er målet ændret til kr. 300.000.

Charlottenlund RK har fået skabt sig en god tradition for samar-
bejde med øvrige rotaryklubber i deres nærområde. Det blev synligt 
i begyndelsen af januar måned, da der på deres mødested Sølyst 
i Klampenborg blev gennemført et større InterCity møde, hvor Lars 
Løkke Rasmussen kom og fortalte om rigets tilstand set som oppo-
sitions politiker. I mødet deltog der 200 deltager, og så var der ikke 
plads til flere.
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Herlev RK startede for et år siden Rotary Erhvervsforum. Det er 
et sammenrand af rotarianer fra diverse Rotary klubber i distriktet, 
som mødes hver sidste torsdag i en måned kl. 07:00 i Hjortekær 
Golfklub. Der bliver tal om erhvervsaktiviteter, og der skabes gode 
relationer mellem deltagerne, så de hver især kan få styrket deres 
erhvervsliv. I øjeblikket er der i gangsat en projekt om at skabe et 
tilsvarende ”Rotary Erhvervsforum Amager”, blandt klubberne på 
Amager.   

Kongens Lyngby RK har skabt en spændende klaverkoncert med 
Francesco Attesti. Den vil blive gennemført i Christianskirken, Chri-
stian X´s Allé 120, 2800 Lyngby, fredag den 7. marts 2014 kl. 19:00. 
Der er begrænsede pladser, så hvis man ønsker at deltage, så vil 
tidelig tilmelding anbefales. Billetter sælges via enkeltbillet.dk eller 
hos AVIS Biludlejning, Lyngby Torv 11, 2800 Lyngby.

Disse 5 eksempler er blot 5 af mange flere. De udtrykker en forskel-
lighed og mangfoldighed som netop Rotary gerne skal stå for.

PR og Kommunikationskampagnen:    

Ved en meget stor indsats lykkedes det distrikterne 1440, 1450, 
1470 og 1480 at modtage et meget stort tilskud fra Rotary Interna-
tional til gennemførelse af en PR og Kommunikationskampagne. 
Beløbet der er til rådighed er på størrelsesmæssigt kr. 500.000.

Projektet er struktureret og der er indgået en samarbejdsaftale med 
Access PR om gennemførelse af kampagnen. Uheldigvis fik vi ikke 
oplysning omkring bevillingen før sidst på året 2013, så der har væ-
ret meget stor aktivitet om at få kampagnen sat i gang.

Omdrejningspunktet for en sådan kampagne er det enkelte medlem 
og den enkelte klub. Så er opgaven ellers at få den enkelte klub 
inddraget i kampagnen, og her er det så at vi fra de 4 distriktsledel-
ser beder jer klubber om at være behjælpelige og have en positiv 
indstilling til kampagnen, selv om tiden er knap og det kræver sit for 
den enkelte klub af få indblik i kampagneforløbet og dets indhold.

01.06-  04.06-2014
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Vi fra distriktet har foranlediget at hver klub får udpeget en PR og 
Kommunikationsansvarlig, som er bindeled til kampagnen. De 8 as-
sisterende guvernører samt medlemmer af distriktets PR og Kom-
munikationsudvalg har været på Workshop Kick-Off, og er nu i stand 
til at give klubberne informationer om kampagnen.

Yderligere er distriktets PR og Kommunikationsudvalg ved at udvide 
sin medlemsskare, så den kommer til at bestå af personer, som har 
særlig indsigt i de enkeltelementer, som kampagnen indeholder. Det 
være sig emner som ”Åbent hus”, ”Iværksætterkampagne”, ”Værk-
tøjskassen” og hvad ellers kampagnen indeholder af elementer.

Onsdag den 12. marts 2014 er alle klubbernes PR og Kommunika-
tionsansvarlige blevet inviteret til deltagelse i kampagnens ”Distrikts 
Workshop”, hvor hele kampagnens indhold vil blive gennemgået, og 
deltagerne får styrket deres forståelse af formålet med kampagnen. 

Hovedformålene er:

• Skabe forståelse og accept af Rotary som en unik organisa-
tion, der både tilbyder sine medlemmer involvering og meningsfuldt 
velgørende arbejde, og samtidig får adgang til et effektivt forret-
ningsnetværk
• Skabe forståelse af kendskab til de konkrete velgørende pro-
jekter, som Rotary er involveret i på klub-, lokalt-, distrikt- og globalt 
niveau
• Skabe kendskab til og accept af de specifikke forretnings-
mæssige fordele man kan opnå ved at være medlem af Rotary  

I indeværende Rotaryår er målet at kampagnen skal få skabt et PR 
og Kommunikationsværktøj, som distriktet og klubberne kan have 
glæde af i årene fremover.
              
De bedste hilsner / All the best
 
Rotary International District 1470
 
Bent Michael Nielsen
Governor Rotary International Distrikt 1470 2013-14
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______________________________________________________

Støt hjælpefonden

Rotary Danmarks hjælpefond kunne godt bruge en hjælpende hånd.

På Rotary Danmarks hjemmeside www.rotary.dk, er der nu sat en 
knap ind. 

Trykker I på denne kan I give et bidrag til Rotary Danmarks hjælpe-
fond.

I kan vælge at give et engangsbeløb, eller et beløb der trækkes en 
gang om måneden, i kvartalet eller en gang om året.

Det er blevet så nemt at hjælpe Rotary Danmarks Hjælpefond, og de 
trænger til hjælp, så der er penge til alle vores projekter i distriktet.

Det I yder kan I tilmed få skattefradrag for. Tast blot jeres CPR num-
mer ind på blanketten, så sker det hele automatisk.

Støt Rotary Danmarks hjælpefond tryk på denne tekst.

Jens van der watt

Tryk på knakken

01.06-  04.06-2014
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Distriktsorganisation:

Guvernørgruppen: 
  
DG   Bent Michael Nielsen Humlebæk-Nivå
DGE   Niels Jørn Hahn  Sønderbro
DGN   Bjørn Erik Zebitz  Lyngby
IPDG   Jens Erik Rasmussen Cph Srandparken

 

Stab: 

Guvernørudvalg Tony E. Børgesen   Humlebæk-Nivå
Distriktssekretær Jørn E. Simonsen  Ballerup
Distriktskasserer Jørn Petersen  København
DICO   Just Hartoft   Virum
Distriktstræner Preben Harton  København

 

Udvalg: 
 
Administration Jørn Petersen  København
Youth Service Jens Erik Rasmussen Cph Strandparken
Klub og Medlemmer Torben Justesen  Farum
Distriktsudvikling Susanne Høiberg   København
PR og Kommunikation 
   Mai Steengaard Armstrong Egedal
Uddannelse og Udvikling 
   Preben Harton  København
Rotary Foundation  Amer Ramzan   Holte
Specielle Projekter Per Rasmussen   Værløse
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 AG område 5
 Susanne Gram-Hanssen
 TLF: 20 80 10 56
 sgh@5s.dk
 Copenhagen International, Copenhagen Morning, Frede- 
 riksberg, Frederiksberg-Falkoner, Frederiksberg-Mariendal, 
 Køhenhavn, København City, København Grundtvig, Køben- 
 havn Langelinie, København Vesterbro, 

Distrikt 1470

Produktion: Just Hartoft DICO 1470

  

  AG område 4
 Bo Madsen
 Tlf: 40 44 94 07
 bo@solvanggaard.eu
 Charlottenlund, Dyrehaven, Gentofte, Gentofte-Vangede, 
 Hellerup, Kongens Lyngby, København Nord, Skovshoved, 
 Sorgenfri, Virum 

  

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

  

 AG område 1
 Lars Hjorth
 Tlf: 26 11 45 58
 lh@pensionconsult.dk
 Espergærde-Humlebæk, Fredensborg, Gilleleje, Græsted, 
 Helsinge, Helsingør, Helsingør-Snekkersten, Hornbæk, 
 Humlebæk-Nivå 

  

 AG område 6
 Lene Stevnsborg
 TLF: 21 29 70 90
 info@simplify-it.dk
 Amager, Chr.havn-Slotsholmen, Dragør, Hasle, Kastrup,  
 København Ørestad, Nexø, Rønne, Sønderbro, Tårnby 

  

 AG område 7
 Jakob Volther
 Tlf: 49 14 57 60
 jv@rotary-yep.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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