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Rotary International Distriktskonference 1470 2013-2014
Der tales om at der er brug for modernisering af Rotary. Rotary
skal forstå at tilpasse sig, så tidens trend følges og Rotary medlemmerne har lyst til at være rotarianere og komme til de mange Rotary
aktiviteter.
Lørdag den 7. september blev den årlige distriktskonference gennemført på Rungstedgaard, med deltagelse af 220 til årsmødet og
konferencen og 150 til gallamiddagen. 30 tilmeldte blev borte uden
afmelding, så det vil der blive gjort noget ved i de kommende år,
hvor manglende afmelding vil blive bonget med de fulde deltageromkostning. Her et beløb på kr. 14.850.
Det blev et anderledes årsmøde, i en mere moderne stil. Det fortæller stedfortrædende præsident for Søllerød Rotary Klub Kurt Møller
Larsen om her:
I Søllerød Rotary holdt Knud Møller Larsen 3 minutter over distriktskonferencen:
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Hilsen fra Klubudviklingsudvalget ( Medlemsudvalg)
Ved formand for Klub- og Medlemsudvalget Torben Justesen,
Alle klubber har nu taget hul på et nyt Rotary år og sandsynligvis lyttet til Præsidentens tanker og planer. Jeg er overbevist om at mange har berørt klubbernes behov for nye medlemmer. Der er klubber
som allerede har bevist at det kan gøres – men som i succesfulde
virksomheder kræver det et godt produkt, et godt kendskab til sit
marked, og til sidst en effektiv marketing og salgsindsats.
Fra distriktets Klub- og Medlemsudvalg kan vi desværre ikke levere
nye medlemmer ”på et sølvfad” – klubberne må selv gennemføre
det spændende arbejde.
Fra udvalgets side vil vi hjælpe med følgende aktiviteter:
• Vi inviterer nye Rotarianere til et netværksmøde på tværs
af alle distriktets klubber. Vi informerer om hvad der sker i
Rotary udenfor klubben. Vi lader deltagerne diskutere deres
oplevelser i Rotary. Baseret på tidligere erfaringer er deltagerne
meget glade for at forstå at deres klub-medlemskab er åbningen
til et stort og værdifuldt GLOBALT netværk. – møderne afholdes
10. september 2013 og ultimo februar 2014. Nye Rotarianere
inviteres direkte. Andre der har lyst til at deltage kan sende mail til
DG1470-1011@rotary.dk
• Vi inviterer klubbernes Medlemsudvalgsformænd til ERFA møde
hvor vi lytter til succeshistorier, udveksler erfaringer med andre
klubber og samler inspiration. Dette møde afholdes 3. oktober.
Invitation udsendes ultimo august. Hvis klubben ikke har oprettet
sin Medlemsudvalgsformand i klubbens ledelsesoversigt – så
send en mail til Torben Justesen, DG1470-1011@rotary.dk
• Vi deltager gerne i en dialog med klubberne og deres
Medlemsudvalg – og bidrager gerne med inspiration og ideer.
• Sammen med Guvernøren sender vi Distriktets velkomstbrev hver
anden måned til alle nye Rotarianere – byder velkommen i Rotary
og informerer lidt om Rotary Danmark og Internationalt.
Vi hungrer efter succeshistorier som vi kan viderebringe til andre
klubber. Har du en stor eller lille succes med at engagere nye medlemmer – så send gerne en mail til Klub- og Medlemsudvalgets
formand: Torben Justesen på dg1470-1011@rotary.dk eller
ring 23 74 26 52.
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Tid til input om Rotary netværk og muligheder via RLI
Ved Nils Ove (NO) Nielsen, Frederiksberg Rotary Klub.
Rotary Leadership Institute (RLI) er klar med en ny omgang – et
tilbud til dig, der har lyst til at vide noget om, hvor dit Rotary engagement kan gøre mest nytte.
Du finder ansøgningsskemaet her: Ansøgning RLI 4
Holdet starter i januar 2014, og ansøgningsfristen er den 15. november 2013.
I det følgende kan du læse mere om
•

RLI-programmet.

•

Status i RLI-programmet i D-1470.

•

Andre RLI tiltag i D-1470 i indeværende Rotaryår (2013-14).

•

Status i RLI-programmet uden for D-1470.

RLI-programmet v/Rina.
RLI-programmet gennemgår 18 forskellige Rotary relevante områder under overskrifterne: Lederskab, Medlemskab og Service.
Aktiviteterne er fordelt over 3 lørdage, hvor debat, samarbejde og
idéudveksling deltagerne imellem er fundamentet for udbyttet.
Sidegevinsten ved RLI er adgang til et større personligt netværk og
dermed indsigt i de mange forskellige Rotary muligheder, der findes.

Status i RLI-programmet i D-1470 v/Rina.
Distrikt 1470 har siden 2011 gennemført 3 RLI forløb med ca 70 deltagere og vi glæder os til at byde flere velkommen. RLI 4 afholdes
primo 2014 på følgende datoer fra kl. 08.30 – 15.30:
18. januar, 1. marts, 5. april.
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Andre RLI tiltag i D-1470
(Klub-RLI og RLI Graduate v/NO og Grethe)

Klub-RLI v/NO.
Deltagere fra tidligere RLI hold har bedt os om at udvikle et RLIprogram til brug i klubberne. Vi har derfor gennemført det første
Klub-RLI i NUUK RK i maj 2013, og klubben har anmodet om en
gentagelse heraf for andre medlemmer i klubben.
De to næste forløb gennemføres med Glostrup – Albertslund RK
den 26. oktober 2013 og på Bornholm for klubberne på Bornholm
den 9. november 2013
Når de nævnte Klub-RLI er gennemført, vil vi evaluere resultaterne,
og hvis forløbet er til gavn for deltagerne, vil vi gå videre med at
tilbyde muligheden til flere klubber.
Klub-RLI har en varighed på ca. 8 timer og gennemføres normalt på
en lørdag med instruktører/trænere fra RLI-fakultetet i D-1470.

Link til: Hjælp de unge
Grøndlandske
studerende, bliv
besøgsfamilie

RLI Graduate v/Grethe.
Som en fortsættelse af det almindelige RLI-program ønsker distriktet at tilbyde en overbygning for de deltagere, som har gennemført
RLI-programmet eller det tidligere RLU-program i distriktet.
Formålet med RLI Graduate er at få udbygget kendskabet til udvalgte områder fra RLI-programmet, f.eks. Turn around af en klub
og Ledelse i en frivillig organisation.
Det er besluttet at indkalde alle tidligere deltagere fra RLU og RLI
til et seminar, hvor bl.a. formål og indhold af RLI Graduate vil være
på agendaen. Dette seminar gennemføres den 11. november 2013.
Deltagerne vil få direkte indkaldelse til mødet.
RLI Graduate programmet planlægges med opstart i det kommende
Rotaryår (2014-15).
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Status i RLI-programmet uden for D-1470 v/NO.
RLI-programmet har gået sin sejrsgang over hele Rotary verdenen,
og der er p.t. i alt 345 distrikter over hele verden, som anvender programmet. Programmet startede i USA og i Canada, inden det kom til
de øvrige dele af Rotary verdenen.
I Danmark startede D-1470 som det første distrikt programmet op
i 2011, som en afløser af det tidligere RLU-program. På landsplan
starter programmet op i D-1440, D-1450 og D-1480 i dette efterår
med D-1470 som ansvarlig for fakultetstræningen i de tre distrikter.
D-1470 har været fødselshjælper til opstart af RLI i Finland i 2012, i
Polen i 2012, i Rusland i 2012 og i Sverige i 2013.
Vi påregner at kunne støtte Island og Norge med opstarten af RLIprogrammet i 2014, hvorved RLI-programmet har fået fodfæste i alle
de nordiske lande samt i Polen og i Rusland.

Katharina Sture
Kristensen

Målet er at få flest mulige distrikter med i programmet, da det har
vist sig at være en rigtig god måde at få forbedret kendskabet til Rotary på, og for at give ledelsesværktøjer til kommende ledere i vore
Rotary klubber. Hertil kommer netværksdannelse imellem deltagerne samt en generel lederudvikling i klubberne.
Afslutning.
Hvis din klub ønsker at høre mere om RLI-programmet, kan du rette
henvendelse til undertegnede herom.
Rina Sture

Grethe Christiansen

rinasture@gmail.com
Grethe Christiansen
gchib@mail.dk
Nils Ove (NO) Jensen
nojensen@private.dk

Nils NO Jensen
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ROTARY - ADVISORY BOARD
Små og Mellemstore virksomheder
Rotary har 5 fokusområder at arbejde med, og de er:
-

At udvikle rotarianeres bekendtskaber for derved at kunne
tjene andre.

-

At lægge høje etiske normer til grund for det daglige virke,
anerkende ethvert nyttigt arbejdes værdi samt at højne sit
eget arbejde til gavn for samfundet.

-

At søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at tjene andre i sit
personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke.

-

At fremme international forståelse, venskab og fred gennem
et verdensomspændende fællesskab af mennesker i alle
livsstillinger, der mødes i ønsket om at tjene andre.

-

At fremme international forståelse, venskab og fred gennem
et verdensomspændende arbejde med unge og yngre med
lemmers lederudvikling.

I Fredensborg Rotary Klub har de sat særlig fokus på det andet
fokusområde, hvor medlemmerne er et aktiv over for de lokale erhvervsdrivende, og stiller deres erfaringer, overskud og ekspertiser
til rådighed.
Initiativtagerne er præsident Annette Bengtsson og idéudvikler Anders Fisker, begge Fredensborg Rotary Klub, og de har formuleret
deres erhvervsaktivitet som følger:
Formålet for os her i klubben er:
•

At være et aktiv til erhvervslivet her i byen ved at bidrage
med vores erfaringer, overskud og ekspertise

•

At styrke klubbens erhvervsmæssige fokus

•

At knytte bånd til det aktive erhvervsliv i byen

Formål for virksomhedsejeren
•
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Hvorfor os og ikke ”de offentlige tilbud”
•

Vi er ikke en konkurrent, men et alternativ til de offentlige
tilbud

•

Vi kommer ikke fra kommunen, men fra det virkelige liv og vi
har virkelige erfaringer

•

Vi har prøvet at have visioner, vi ved, hvor skoen trykker, og
vi har erfaringer, der virker

Hvem kan komme i betragtning
•
•
•
•

Små og Mellemstore Virksomheder i vores Fredensborg
kommune.
Dansk definition af SMV
Små virksomheder: max 10 ansatte
Mellemstore virksomheder: Max 100 ansatte

Hvad er et Advisory Board?
•
•
•
•
•

Kan give idéer, viden og sparring i en udviklingsproces
Er ikke en professionel bestyrelse og har derfor ikke noget
ansvar, men kan være sparringspartner for bestyrelser
En gruppe mennesker, der giver uvildige råd og vejledning til
en virksomhed
Har ikke indflydelse og magt til at bestemme om virksomhedens mål og retning
Støtter ejeren med viden og kompetencer og holde ejeren
op på aftaler og planer

Krav til virksomheden
•
•

Det er en fordel at ejeren på forhånd gør sig klar, hvad han
har brug et Advisory Board til
Det forventes at virksomhedsejeren er grundigt forberedt til
hvert møde.

Sådan fungerer det i praksis
•
•
•
•
•
•

Virksomheden får en primær kontaktperson
Der fortages en mini swot analyse
Advisory Boardet sammensættes med udgangspunkt
virksomhedens behov
Advisory Boardet har tavshedspligt om alle informationer af
såvel forretningsmæssig som privat art.
Mødefrekvens 2-6 møder indenfor 1 år
Evt. fortsættelse af samarbejde mellem virksomhed og Advisory
Board og ligger uden for dette tilbud og aftales individuelt

Dette flotte initiativ af Fredensborg Rotary Klub kan være en inspiration
for andre Rotary klubber i distriktet, og måske er der andre som har lyst
til i eget lokalområde at tag ideen op.
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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 ny
rød lænke ind.
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.
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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 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
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