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Klubbesøg

Indholdfortegnelse

Nu har jeg haft lejlighed til at besøge rundt regnet alle klubberne i
distrikt 1470, og det har været en meget stor og glædelig oplevelse.
De fleste klubber havde på forhånd udfyldt ”Guvernørbesøg skemaet”, så klubberne og jeg som guvernør var godt forberedt til såvel
formøde som til det egentlige Rotary klubmøde.
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Der er stort set rigtig godt gang i Rotary livet i alle klubber. Sidste
år var der et par klubber der lagde sig sammen til en ny fælles klub,
og dette er også tilfældet her i 2013-14 med Virum-Sorgenfri Rotary
Klub.
Der er stor aktivitet omkring ungdomsudveksling med Long Term
Exchange, og mange klubber har tradition for udsendelse af en
person hvert år. Nogle af de mindre klubber er gået sammen om
udsendelse af en årligt og så er der nogle mindre klubber der har
målsat, at det foregår hvert andet år. I år bliver der udsendt ca. 50
unge fra distriktet.
Der er også godt gang i de humanitære aktiviteter. Nogle klubber
har fået skabt et rigtigt godt årligt grundlag for indsamling af økonomiske midler, og andre klubber indsamler økonomiske midler
fra aktivitet til aktivitet. Der bliver både gennemført lokale, distrikts,
lands og globale aktiviteter, og nogle klubber har iværksat aktiviteter
som der bliver fulgt op på årligt.
For End Polio Now har der været gennemført et storstilet projekt
med teaterforestillingen EVITA i Det Ny Teater og så har Frederiksberg Rotary Klub i anledning af deres 80 års fødselsdag valgt at donere et rigtig pænt beløb. Til sammen er det blevet til ca. kr. 250.000
og ved en ekstra håndsrækning fra Melinda og Bill Gates, bliver det
til ca. kr. 750.000.
Distriktet har i år sat fokus på Grønland, og her har Frederiksberg
Mariendal været tidligt ude og har indsamlet kr. 250.000 til etablering af et nyt børnekøkken i børneinstitutionen Mælkebøtten i Nuuk.
Målet er at forsømte børn skal kunne komme i Mælkebøtten og få
sig et godt måltid mad, og så selv være med til at lave det.
Ud over disse få omtalte projekter gennemfører klubberne bredt
et meget stort antal aktiviteter, og det skal de alle sammen roses
mange gange for.
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På mange af klubmøderne har der været interesse for at tale om
rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer i klubberne. Det er et
emne som der tales om i hele verden, og det er noget af en udfordring at få Rotary til at leve op til den verden vi nu engang lever i. Vi
skal være modne til forandringer, men ikke give afkald på Rotarys
grundfundamenter. Rotary er jo en organisation der er mere end
100 år gammel, og den har altid formået at tilpasse sig til den tid
den lever i. Distriktet har iværksat en PR kampagne, som jo netop
løber af stablen her i dette forår. Kampagnen sætter netop fokus
på at gøre Rotary synlig over for den danske befolkning bredt, og
så skabe et styrket grundlag for optagelse af nye medlemmer i de
enkelte klubber.

Rotary Danmark er kommet
på Facebook:
Link til: Rotary Facebook
Link til: Guvernørernes
tidligere
nyhedsbreve

Distriktsledelsesmøde
Torsdag den 27. februar blev der afholdt distriktsledelsesmøde, hvor
deltagerne var guvernørgruppen, stab, AG´ere, DPO samt formændene for de respektive 8 udvalg. Ved dette møde blev der bl.a.
samlet op på, hvad der var opnået af resultater i det enkelte udvalg,
og det var mangfoldigt.
De 8 udvalg og deres formænd er:
Økonomi udvalg
(Administrations udvalg)

Jørn Petersen

København RK

Youth Service udvalg
Jens Erik Rasmussen Copenhagen
							
Strandparken RK
Klub og Medlemsudvalg

Torben Justesen

Distriktsudviklings udvalg Susanne Høibjerg
PR og Kommunikations
udvalg				

Farum RK
København RK

Link til: Rotary org
Link til: Støt Rotary
Danmarks
hjælpefond

Mai Stengaard
Egedal RK
Armstrong				

Uddannelses og
udviklings udvalg		

Preben Harton

København RK

The Rotary Foundation
udvalg				

Armer Ramza

Holte RK

Speciel Project udvalg

Per Rasmussen

Værløse RK
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Det er udvalgene som er distriktets egentlige servicefunktion over
for klubberne og medlemmerne, og derfor er det interessant at
følge, hvad der sker i de enkelte udvalg.
Inden dette rotary års begyndelse var der fastlagt en strategi og
en række målsætninger for, hvad der skulle opnås i løbet af året.
Ejerskabet af strategien og målsætningerne er i større eller mindre
omfang de enkelte udvalg, og derfor er det spændende at følge op
på, hvad der er sket i de enkelte udvalg.

Link til: Team Rotary
Hillerød

Økonomi udvalg:
På Instruktionsmødet i foråret 2013 blev distriktets økonomiske
grundlag for rotary året 2013-14 fastlagt og godkendt, og det har
været økonomiudvalgets opgave at styre forbruget af økonomiske
midler på de enkelte budgetposter. Her hvor vi er nået frem til begyndelsen af marts måned, er de største økonomiske udfordringer
blevet gennemført, og det viser sig at det bliver et positivt økonomisk resultat.
Youth Service udvalg:
Arbejdet i Youth Service udvalget har været mangfoldigt. Ikke
mindst i udvalgets flagskib Long Term Exchange har der været stor
aktivitet, og der vil i år blive udsendt ca. 50 udvekslingsstudenter. En
af de udsendte vil være grønlænder og blive udsendt fra Nuuk.
Short Term Exchange programmet er også et populært program, og
her vil der ligeledes være en pæn interesse i at blive sendt ud. Her
forventes det at der vil blive udsendt en grønlandsk studerende fra
HTX gymnasiet eller ingeniørskolen i Sisimiut.
Rotex er en gruppe rotary relaterede unge, som vi skal holde fokus
på. Personer der er knyttet til Rotex er unge som har været på Long
Term Exchange eller Short Term Exchange, og de er nu engang
potentielle kommende rotarianer. Ved forskellige lejligheder bliver
Rotex personerne inviteret til sammenkomster, for netop at holde
kontakten til dem vedlige. Det kan anbefales de enkelte Rotary klubber selv at holde kontakten til deres udvekslingsstudenter, så de på
sigt kan blive medlemmer af Rotary.
Der er blevet sat fokus på at få etableret en Interact klub i distriktet
med udgangspunkt fra Zahles Skole. Det er ikke helt lykkedes at få
denne klub i gang endnu, men der følges op på opgaven. Et meget
positivt element i denne opgave er, at rektor for Zahles Skole Anne
Birgitte Klange er blevet medlem af København Vesterbro Rotary
klub.
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Distriktet har nu 4 rotaract klubber, som alle er centreret omkring eller i København. Sidste år kom der en ny klub til, og nu arbejdes der
på at få yderligere en klub oprettet. Det drejer sig om en klub med
medlemmer fra Hillerød og omegn. De 4 rotaract klubber i distriktet
er tæt knyttet til det landsdækkende rotaract arbejde, og der har
netop været afholdt landsarrangement for landets samtlige klubbers
medlemmer i København.
Rotary Distrikt 1470 har et geografisk område der bl.a. indeholder
Grønland, og derfor er der sat fokus på at få knyttet bånd mellem
unge fra Danmark og Grønland. I rotaract sammenhæng arbejdes
der på at få skabt relationer mellem rotaracts medlemmer og medlemmer af den grønlandske studenterorganisation Avalak. Avalak
har sagt god for at en række rotaracter kan komme på besøg ved
nogle af deres møder, og så må vi se hvad der kan komme ud af
det.
Der er kommet et nyt element i Youth Service arbejdet, og det er
New Generation Exchange. Her er der mulighed for at sammensætte en udveksling, som f.eks. kan gå på at gennemfører en udveksling på et specifikt fagligt område. For øjeblikket er udvalget i gang
med at få sammensat en sådan faglig udveksling, og så må vi se
hvad der kan opnås af erfaringer med denne udvekslings form.
GSE, Group Studies Exchange, er et velkendt og meget populært
udvekslingsprogram, hvor en team leder med 4 unge rejser ud i 5
uger og der tilsvarende kommer et hold til Danmark i tilsvarende 5
uger. Programmet er nu nedlagt under The Rotary Foundation, for
at et nyt program VTT kan tage over.
Da GSE er et populært program har distrikt 1470 valgt at bibeholde
programmet og har overflyttet det til Youth Service udvalget. Her i år
bliver der ikke udsendt et GSE hold, men det vil sikkert blive aktuelt
i et af de kommende Rotary år.
Det sidste skud på stammen inden for Youth Service er Besøgsfamilieordningen for grønlandske studerende i København og omegn.
Ordningen går helt enkelt ud på at grønlandske studerende kan få
tilknytning til en familie, hvor de kan komme og få nogle gode oplevelser og få en håndsrækning om dagens daglige problemer. Der er
nu en række familier der har stillet sig til rådighed som besøgsfamilier, og nu gælder det så at finde de grønlandske studerende på de
respektive studiesteder i København og omegn.
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Klub og Medlems udvalg:
Det er kendt, at der i de seneste år har der været et faldende medlemstal i Rotary Distrikt 1470 klubberne. Yderligere er antallet af
klubber også blevet færre, ved at en række klubber har ladet sig
lægge sammen. Det har typisk været klubber som tidligere har
været en fælles enhed, men hvor der har været behov for at opdele
klubberne i flere enheder. At klubber lægger sig sammen er distriktsmæssigt ikke noget problem, blot er det vigtigt at der rundt omkring
i distriktet geografisk er det antal klubber som der er brug for. Når
klubber lægger sig sammen skal der være fokus på den aldersmæssige sammensætning. Ofte lægger klubber sig sammen for at blive
flere medlemmer, og det er fint nok, men der skal være fokus på
den fremtidige alderssammensætning, så der er en passende fordeling af medlemmer i de forskellige aldersgrupper.
Når der optages nye medlemmer i klubberne foranlediger Klub og
Medlems udvalget, at de nye medlemmer får tilsendt en velkomsthilsen fra distriktets guvernør, og det har vist sig at have en rigtigt god
effekt. De nye medlemmer sætter pris på, at der er opmærksomhed
på dem ved deres optagelse.
Klub og Medlems udvalget gør også en indsats for at de nye medlemmer skal få et bredere indtryk af Rotary, så det ikke blot er de
nye medlemmers egene klubber de kender til. To gange årligt bliver
der indkaldt til et fælles aftenmøde, hvor de nye medlemmer fra
klubberne bliver inviteret sammen på distriktsniveau. Ofte har disse
møder et deltagerantal på op til 20 personer, og der er god energi i
møderne, og de nye medlemmer får et bredere kendskab til Rotary.
De tre første år er, for en ny rotarianer, de ”farlige” år. Hvis ikke
den nye rotarianer inden for de første tre år bliver fanget af Rotary
livet, så er der en tilbøjelighed til, at medlemmet melder sig ud. For
at råde bod på dette har distriktet i de seneste år gennemført en
række kurser, de såkaldte RLI kurser, som afholdes over tre lørdag
henholdsvis i foråret og i efteråret. På hvert kursus kan der deltage
ca. 20 personer, og kurserne er meget populære. På RLI kurserne
mødes rotarianer fra forskellige klubber og de kommer igennem 18
forskellige Rotary emner. Når først en rotarianer har været igennem
et RLI kursus, så er det sjældent at medlemmet melder sig ud inden
for de første tre år.
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Distriktsudviklings udvalg:
Distriktsudviklings udvalget arbejde med at kortlægge distriktets muligheder for oprettelse af nye klubber, ved at kortlægge beboersammensætninger og erhvervssammensætninger i distriktets respektive
kommuner. Yderligere arbejder udvalget med at få etableret et passende værktøj, som kan styrke det enkelte Rotary medlems mulighed for at få styrket sine erhvervsforhold.
Udvalget er klar med nogle løsningsforslag, men er blevet overhalet
af at der nu i Rotary Danmarks sammenhæng er interesse i at få
udarbejdet en ny forbedret hjemmeside rotary.dk. Ved opdatering af
hjemmesiden er der et ønske om netop at få indarbejdet nogle elementer, der vil styrke det enkelte Rotary medlems erhvervsforhold,
og derfor vil udvalget løsningsforslag blive forsøgt indarbejdet i den
nye hjemmeside rotary.dk.
Det bedste der kan ske for Rotary er at tingene sker nedefra. En
ting er at distriktet kan foreslå løsninger, men at det kommer direkte
fra klubberne har en større værdi. I Herlev RK blev der sidste år
taget initiativ til, at der hver sidste torsdag i måneden kl. 07:00 om
morgenen i Hjortespring Golfklub, sammenkaldes til møde for distriktets rotarianere, som specielt har interesse i erhvervsforhold.
Dette initiativ har nu opnået at der er knyttet ca. 80 personer til dette
morgenarrangement, og en række af deltagerne har fået styrket
deres private erhvervsforhold. Gruppen der mødes kalder sig nu
Rotary Erhvervs Forum.
Kendskabet til Rotary Erhvervs Forum er nået til Amager, og samtlige Rotary klubber på Amager er nu gået i gang med at etablere et
tilsvarende Rotary Erhvervs Forum der.
Yderligere er det også rygtedes i Norge hvad vi her i distriktet foretager os omkring erhvervsudvikling, hvorfor en delegation på 4
personer fra Rotary Distriktet Oslo og omegn kommer på besøg den
27. marts, for at få indsigt i aktiviteterne i Rotary Erhvervs Forum.

PR og Kommunikations udvalg:
Fra Rotary Distrikt 1470 blev der i sidste Rotary år taget initiativ til
at søge Rotary International om et tilskud til gennemførelse af en
større PR og Kommunikationskampagne. Det lykkes at få 4 ud af
Danmarks 5 Rotary Distrikter til at gå sammen om en ansøgning til
Rotary International, og det lykkes for de 4 distrikter at opnå et flot
stort tilskud.
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Uheldigvis kom tilsagnet om opnåelse af tilskuddet først sent i efteråret
2013, så der har været stor aktivitet med at få PR kampagnen organiseret
og igangsat, da bevillingen gælder for Rotary året 2013-14 og kampagnen
skal være gennemført ved indgangen til juni måned her i 2014.
PR Kampagnen er organiseret med en arbejdsgruppe på 9 personer, som
består af de 4 guvernører, 4 PR faglige (en fra hver distrikt) og så en PR
faglig repræsentant fra Zone 16.
Efter gennemførelse af en udbudsrunde er der indgået aftale med Access PR om at forestå gennemførelse af PR Kampagnen. Kampagnen
er struktureret som en tre trins raket med et Åbent hus arrangement, en
Iværksætter kampagne og så udarbejdelse af en værktøjskasse til brug for
distriktets respektive Rotary klubber.
En ting er at kampagnen kører her i foråret 2014, men det er målet at
Åbent hus arrangementerne og Iværksætter kampagnerne skal være en
årlig tilbage vendende begivenhed.
De 4 distrikters guvernører, AG´ere og PR udvalgs ansvarlige har været
til et fælles opstartsmøde i begyndelsen af januar måned, og nu kommer
turen så til de PR ansvarlige i de respektive Rotary klubber. Der er indkaldt til PR Kampagne Distrikts Worhshop for Distrikt 1470 den 12. marts i
Lyngby.
Under den pressede tidsplan, har det været en vanskelig start for alle omkring PR Kampagnen, men set i lyset af at kampagnens resultat vil blive et
arbejdsværktøj som kan bruges i årene fremover, så er der alle muligheder for, at der i det kommende Rotary år kan opnås et godt resultat, hvor
der er den tid til rådighed, som den enkelte klub har brug for.
PR og Kommunikationsudvalget har arbejdet ihærdigt med hjemmesiden
rotarylive.dk. Det er vores præsentation af gode møder i klubberne, hvor
der optages et interview med en varighed af ca. 3 min. og som indlægges
på hjemmesiden rotarylive.dk. Her kan vi så alle sammen gå ind og få et
indtryk af de forskellige foredrag rundt omkring i klubberne.
Udvalget har gennemført en række kursusaftener for PR ansvarlige i klubberne, så de kunne lære selv at optage interviews og indlægge dem på
rotarylive.dk. Kurserne har været pænt besøgt, men desværre er der ikke
ret mange som reelt bruger systemet og det er lidt trist.
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Rotary Norden er vores fælles Rotary blad for Rotary klubber i
Norden. Det har været meget diskuteret om bladet har en passende
layout og et passende indhold. Der arbejdes løbende på at forbedre
bladet, og i de seneste numre kan det ses, at bladet er blevet forandret. Der er nu et fælles debat emne i starten, så er der præsentation af aktiviteter rundt omkring i klubberne i de 5 nordiske lande og
så først til sidst er der præsentation af PHF udnævnelser m.v.
Noget nyt er, at vi nu enkeltvis kan tage stilling til, om vi vil have bladet tilsendt pr. post eller vi vil have tilgang til det pr. digitalt medie.
Indholdet i bladet vil altid være præget af de indlæg der bliver tilsendt til bladet. Derfor har vi alle i klubberne et ansvar for, at vi
fremsende vores gode Rotary historier, så vi alle kan få andel i dem
og få inspiration til gennemførelse af nye aktiviteter i vores klubber.

Hent
Rotary Norden digitalt

Uddannelses og udviklings udvalg:
Uddannelses og udviklings udvalget har ansvaret for at optræne
kommende præsidenter og bestyrelser, AG´ere, kommende guvernører til at varetage deres hverv bedst muligt og i overensstemmelse med Rotary regler. Udvalget har også ansvar for, at distriktsårsmødet og distriktskonferencen bliver gennemført med det korrekte
Rotary indhold.
Nogle af de væsentligste uddannelsesbegivenheder er Pre Pets,
Pets og Instruktionsmødet samt AG seminar og guvernørgruppe
seminar.
Udvalget er også i tæt samarbejde med den gruppe der står for gennemførelse af RLI (Rotary Leadership Institute) kurserne. Kurserne
bliver gennemført halvårligt med ca. 20 deltagere, og nu vurderes
det også at gennemfører kurserne på områdeniveau og evt. også på
engelsk for vores internationale klub i København.
I erkendelse af at det er vigtigt at Rotary forstår at moderniserer sig,
vil udvalget fra det kommende Rotary år tage hånd omkring kortlægning af mulighederne for modernisering i de enkelte klubber. Her
skal det huskes, at den enkelte klub jo selv tager ansvar for sit eget
virke, så de ideoplæg der måtte komme fra udvalget, forholder den
enkelte klub sig selv til om de vil anvende.
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The Rotary Foundation udvalg:
Fra begyndelsen af dette Rotary år blev det nye system for opnåelse af tilskud fra The Rotary Foundation fonden igangsat. Der er
nu mulighed for at søge tilskud fra distrikts grant, global grant og så
packet grant. Yderligere har vi så muligheden for at søge tilskud fra
Rotary Danmarks Hjælpefond.
Det nye system skulle gøre tilværelsen lettere for den enkelte klub
ved ansøgning om tilskud, men uheldigvis har detailviden om håndtering af ansøgningerne ikke været tilstrækkelig informeret ud, så
der har i løbet af året været en række ansøgningsproblemer, som
har været til stor gene for såvel ansøgerne som for medlemmerne i
The Rotary Foundation udvalget.
Der har for kort tid siden været afholdt møde i The Rotary Foundation udvalget, og her er det erkendt, at der skal foretages en opdatering af de serviceydelser som udvalget skal kunne leverer over for
klubberne, så det bliver lettere at ansøge om tilskud. Udkastet til en
løsning går på at udvalgets medlemmer bredt skal kunne komme
i klubberne og give information om tilskudsregler og ansøgningsmuligheder, og i et passende antal situationer tage ud i den enkelte
klubs TRF udvalg og give dem en håndsrækning med udfyldelse af
ansøgninger.
Ved det forestående Instruktionsmøde den 15. marts 2014 vil der
blive gennemført en speciel sektion for The Rotary Foundation ansvarlige i de enkelte klubber. Her vil udvalget give en orientering om
hvorledes de fremover vil være mere serviceorienteret over for de
enkelte klubber i det kommende år.
Her i dette Rotary år har der været fokus på katastrofen i Filippinerne. Rotary Danmarks Hjælpefond iværksatte en indsamling på
landsbasis, og den gav et beløb på ca. 1,4 mio kr., et meget flot
resultat. Af disse midler er ca. kr. 200.000 gået til levering af ShelterBoxe, ca. kr. 100.000 til levering af Water Survival Boxe og så vil
det resterende beløb blive anvendt til istandsættelse af en skole,
så børnene hurtigst muligt igen kan komme i skole og få en lærdom
som de kan bygge deres fremtid på.
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Udvalget har fået en ny opgave at tage hånd omkring. Det tidligere
program GSE er blevet udfaset (overført til Youth Service udvalget) og i stedet er der blevet indført VTT projektet. VTT står for
Erhvervsuddannelses Team og er et uddannelsesprogram der er en
videre udvikling af det tidligere GSE program, hvor unge fagfolk har
mulighed for få indblik i deres eget erhverv i et andet land, og så få
mulighed for at bruges deres erhvervserfaringer til hjælp for andre.
I VTT projekterne er der ikke krav om at der skal være et hold der
sendes ud og så et hold der kommer her til Danmark.
Finansiering af et VTT projekter kan opnås gennem globaltilskud
eller gennem Distrikt Grants. Et globalt tilskud til VTT skal være i
overensstemmelse med et eller flere af TRF´s fokusområder, gavne
et lokalt samfund, være bæredygtigt og have målbare effekter.
Distriktet arbejder i øjeblikket målrettet for at få gennemført et VTT
projekt. Projektet går ud på at optræne kvinder i Afrika til at flette
kurve af lokale materialer, få kurvene sendt rundt i verden og få
dem solgt til passende priser. Målet er at give kvinderne bedre
arbejdsforhold og ændre deres indtjeningsmuligheder fra 1 kr. om
dagen til 20 kr. om dagen. Derved vil kvinderne få mulighed for at
sende deres børn i skole, så de kan få en ordentlig uddannelse,
som de kan bygge en god fremtid på.
Projektet er i store træk allerede organiseret, og nu skal der så blot
indsamlet de manglende midler der skal bruges for gennemførelse
af projektet. Det var oprindeligt målsat at få gennemført projektet
her i dette Rotary år, men det kan ikke nås, så derfor forventes det
gennemført i det kommende.

Speciel Projekt udvalg:
Udvalget der er beskæftiget med specielle projekter har haft godt
med opgaver at arbejde med. Her er en kort oplistning af opgaverne:
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1.

Rotary i Grønland
a.
IT baseret InterCity møder mellem Nuuk RK og øvrige
		
klubber i Distrikt 1470
b.
Etablering af Rotary forankring i Grønlands 4 kommu		
		
ner og 5 største byer. Dette gjort i samarbejde med 		
		
Nuuk RK samt Lions klubberne i Qaqortoq, Sisimiut
		
og Ilulissat.
c.
Organisering af humanitære aktiviteter i Grønlands
		
4 kommuner i samarbejde med venskabskommuner i
		
Distrikt 1470 og Rotary klubber i de aktuelle
		
venskabskommuner i Distrikt 1470.
d.
Styrkelse af mulighederne for at grønlandske
		
studerende ved grønlandske studiesteder i Grønland
		
kan deltage i Long Term Exchange og Short Term
		Exchange
e.
Etablering af relationer mellem Rotaract klubber i
		
København og omegn med den grønlandske
		
ungdomsorganisation Avalak i Danmark
f.
Etablering af en Besøgsfamilieordning for grønlandske
		
studerede i København og omegn
g.
Istandsættelse af bygden Lichtenau i Sydgrønland
h.
Forankring af relationer mellem medlemmer i Nuuk
		
RK til øvrige Rotary Klubber i Distrikt 1470. Den
		
såkaldte Snowbird ordning.
2.
ShelterBox
3.
Samarbejde med Ingeniører Uden Grænser
4.
Water Survival Box
5.
Hittegodskontoret
6.
Hjælp i det nordlige Uganda
7.
Overblik over humanitære projekter i Distrikt 1470
Projektet med ”Rotary i Grønland” er kommet rigtigt godt i gang. Det
er et flerårigt projekt, hvor der i år har været sat fokus på etableringsfasen. Status for de enkelte emner er som følger:
a.
Det første IT baserede InterCity møde har været gennemført,
og der planlægges gennemførelse af 4 møder i det kommen		
de Rotary år
b.
Der er skabt gode relationer til Nuuk RK samt Lions klubber		
ne i Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat. Alle er positive om sammen at gennemfører humanitære aktiviteter samt være
behjælpelige med at finde passende studerende i Grønland
som kan sendes ud via Long Term Exchange og Short Term
Exchange
Side 11
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c.

d.

e.

f.

g.

h.
Nuuk

Der er ved at blive etableret de 4 kommuneorganisationer.
Rotary klubberne knyttet til de 4 grønlandske kommuner er
indkaldt til fælles møde. Kommunerne i Grønland i gang med
at udarbejde oversigter over opgaver som de gerne vil have
løst.
Der er skabt kontakt til de relevante studiesteder i Grønland,
hvor studievejledere vil orienterer de studerende om mulig
hederne for deltagelse i Long Term Exchange og Short Term
Exchange. I Nuuk og Sisimiut har vi været en mindre dele
gation som direkte har markedsført udvekslingsmulig
hederne over for de studerende. Det forventes at der i år vil
blive udsendt en grønlænder båd på Long Term Exchange og
Short Term Exchange.
Den grønlandske ungdomsorganisation Avalak har sagt god
for, at en gruppe af Rotaracter fra Rotaract klubberne i
København og omegn kan komme og deltage i nogle af
deres arrangementer. Nu er det så op til Rotaracterne at tage
imod denne invitation.
Besøgsfamilieordningen for grønlandske studerende i
København og omegn er nu på plads og velorganiseret. Der
er en række familier der har stillet sig til rådighed, og nu
drejer det sig så om at få kontakt til nogle af de grønlandske
studerende. Det har vist sig at der også er behov for
Besøgsfamilieordningen på Bornholm, så der har de 3 Rotary
klubber etableret en lokal ordning.
Opgaven med istandsættelse af bygden Lichtenau som et
lærlingeprojekt, er midlertidig udsat. Når der er skabt de
tætte relationer til Vest-Syd kommunen i Grønland, vil
opgaven med istandsættelse af bygden Lichtenau blive taget
op. Målet er at der fastlægges en hensigtsmæssig
anvendelse af bygdens bygninger på længere sigt, at
bygningerne sættes i stand med henblik på fremtid
anvendelse, og at der i Qaqortoq etableres en organisation,
som tager sig af bygdens bygninger fremover.
Klubmedlemmerne i Nuuk RK er blevet orienteret om, at de
er meget velkomne til at etablere tættere kontakter til klubber
herbent Distrikt 1470. Det er så op til det enkelte medlem i
RK at benytte sig af denne ordning.
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ShelterBox projektet er organiseret af enkelte rotarianer fra nogle af distriktets klubber. Projektet er velorganiseret og der har netop været leveret
et større antal ShelterBoxe til Filippinerne. Hver box kan følges, så den
enkelte klub der køber boxe, kan følge hvor netop deres boxe ender.
Fra verdenspræsidenten lægges der vægt på, at Rotary ser de gode
muligheder at indgå samarbejde med andre NGO´ere for gennemførelse
af humanitære projekter. Distriktet har så udvalgt at indgå et samarbejde
med Ingeniører Uden Grænser, og der samarbejdes om gennemførelse af
2 projekttyper.
1.
Det ene projekt går på at hver Rotary klub i distriktet køber en
Water Survival Box til kr. 1.500, som IUG kan få stillet til rådighed,
der hvor de måtte være ude og skulle løse opgaver efter større
naturkatastrofer, og hvor der er brug for leverancer af rent
drikkevand
2.
Det andet projekt går på at etablere drikkevandsbrønde og
toiletforhold i en række mindre bysamfund i Sierra Leone i Afrika.
Der er 15 projekter på bedding, og hvert projekts gennemførelse
vil koste kr. 27.000. Heraf er ca. kr. 3.000 lønninger. Her vil det
være muligt at vi fra Rotary leverer kr. 24.000 til hvert projekt, og
andre organisationer leverer midlerne til lønninger.
Vi har fået lov til at afhente flyttekasser med hittegods hos Hittegodskontoret. Disse kasser bliver opbevaret hos Per Rasmussen i hans virksomhed
i Hvidovre, og her kan vi rotarianer så byde ind på at købe en fyldt flyttekasse med hittegods. Hvad der er i kasserne får man først vished for når
man lukker kassen op.
Der er stort behov for at give en håndsrækning til et mindre bysamfund
i det nordlige Uganda. Det drejer sig om at få lært ungdommen der at
skabe sine egne kornmarker, så de kan få skabt nogle afgrøder at leve af.
Projektet omhandler bl.a. etablering af et vandings system. Projektets gennemførelse vil koste ca. kr. 50.000 og der er allerede en af vores Rotary
klubber i distriktet der har meldt ind på at løse opgaven.
Sidste år blev der udarbejdet en oversigt over de humanitære aktiviteter
som blev gennemført sidste år. Tilsvarende bliver der fulgt op på skabelsen af det samme overblik her i år, så vi i distriktet kan få overblik over
hvilke opgaver der løses lokalt i de enkelte klubber med egenfinansiering
og så opgaver der får tilskud fra Rotary Danmarks Hjælpefond, distrikt
grant eller global grant.
.
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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.

Tryk på knakken
Trykker I på denne kan I give et bidrag til Rotary Danmarks hjælpefond.
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 nummer ind på blanketten, så sker det hele automatisk.

Støt Rotary Danmarks hjælpefond tryk på denne tekst.
Jens van der watt
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IPDG			
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Jørn Petersen		
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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
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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 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
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 5
Susanne Gram-Hanssen
TLF: 20 80 10 56
sgh@5s.dk
Copenhagen International, Copenhagen Morning, Frederiksberg, Frederiksberg-Falkoner, Frederiksberg-Mariendal,
Køhenhavn, København City, København Grundtvig, København Langelinie, København Vesterbro,

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

Produktion: Just Hartoft DICO 1470
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