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Nyhedsbrev april 2014

Rotary Distrikt 1470 har haft fokus på det Nordiske samarbejde, og 
det gælder samarbejdet mellem distrikterne i Danmark, Færøerne, 
Grønland, Sverige, Norge, Island og Finland.

Fællesskabet i Danmark ved Multi Distrikt Danmark er en god tra-
dition, som nu har virket i en længere årrække. I distrikt 1470 har 
vi et særligt ansvar for at have fokus på Bornholm og Grønland, 
som jo ligger mere eller mindre afsides fra København og Omegn. 
Ligeledes har distrikt 1440 et særligt ansvar over for Færøerne.

I distrikt 1470 har vi i indeværende Rotary år haft opmærksomhed 
på Bornholm og Grønland, hvor vi har skabt nogle særlige betin-
gelser, så de bedre kan være med i de fælles aktiviteter i distriktet.

Nordatlantudvalget

Distriktets Nordatlantudvalget blev etableret, for at samle fælles 
aktiviteter, som kan være de relevante lande til gavn. Finland er 
her lidt udenfor, men hvor det er relevant at have dem med, vil de 
være det.

I første omgang satte udvalget fokus på at foretage en bedre ser-
vice over for Grønland. Der er blevet iværksat en række aktiviteter, 
og de væsentligste er:

1. Afholdelse af InterCity møder mellem Nuuk RK og øvrige 
 klubber i distrikt 1470 via IT medier.
2. Udsendelse af grønlandske studerende i Grønland ved  
 Long Term bb og Short Term Exchange.
3. Etablere support ved Besøgsfamilieordningen, hvor grøn-
 landske studerende på gymnasieniveau og højere uddan- 
 nelser kan få tilknytning til en dansk familie som besøgsfa-
 milie.
4. Gennemførelse af humanitære aktiviteter i Grønland ved 
 etablering af 4 kommunegrupper (respektive kommuner i
 Grønland) hvortil der er knyttet ca. 10 Rotary klubber fra
 distrikt 1470 og 1480 i hver gruppe.
5. RLI uddannelse i Nuuk med sigte på at skabe en bedre
 forståelse for Rotary i Grønland.
6. Indgåelse af samarbejde med Rotary og Lions Klubberne i 
 Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat. Der er også en Lions Klub i 
 Nuuk, men her har vi basis i Nuuk Rotary Klub. 

De seks aktiviteter er nu godt i gang, og de vil yderligere blive styr-
ket i de kommende Rotary år.
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I Skandinavien er der et gammelt fællesskab, som vi i distriktet ser 
muligheder i. Vi har etableret tætte relationer til distrikterne 2260 og 
2310 i Norge samt 2360 og 2390 i Sverige. Der har netop været af-
holdt fællesmøde med deltagelse af rotarianer fra Danmark, Sverige 
og Norge, og hvor emnerne der blev behandlet var følgende:

1. Rotary Erhvervs Fora.
2. Fælles aktivitet ved opdatering af Rotary hjemmesider. 
3. Erfaringsudveksling omkring Multidistrikter.
4. Gennemførelse af PR kampagne.
5. Etablering af RLI uddannelse i Norge ved support fra 
 Danmark.
6. Etablering af venskabsklub relationer mellem klubber i de 
 3 lande.
7. Etablering af relationer mellem Internationale klubber i de 
 3 lande.

Fællesmødet gik over en hel dag, og en række relevante personer 
fra distriktet deltog i de enkelte delmøder. Resultatet var meget po-
sitivt, og der er nu skabt et grundlag for fremtidig Rotary samarbejde 
mellem en række distrikter i Skandinavien.          

Rotary Erhvervs Fora

For ca. 1½ år siden igangsatte rotarianer fra Herlev Rotary Klub en 
aktivitet, så rotarianer fra distriktets klubber kunne komme en gang 
om måneden og få sat fokus på emnet erhverv. Møderne foregår 
den sidste torsdag i måneden fra kl. 07:00 og 2 timer frem i Hjorte-
spring Golfklub i Ballerup. 

Her efter 1½ år er der nu registreret næsten 100 rotarianer som 
har interesse i erhvervsfællesskabet, og der deltager typisk 30 – 40 
personer i de månedlige møder. Ved møderne skabes der relationer 
mellem interessenter, som har fælles interesser omkring erhverv, og 
så er det op til de enkelte at få skabt sig et fagligt udbytte af dette. 

Erfaringerne fra Herlev har forplantet sig videre ud i vores Rotary 
verden. I Randers er der startet et erhvervsforum og ligeledes er 
dette tilfældet i Aarhus. Her for nogle få dage siden er der så også 
etableret en Rotary ErhvervsNet Amager, hvor primært medlemmer 
af Rotary klubber på Amager mødes månedligt. Ved det første møde 
deltog der 32 deltagere, og det må siges at være en meget flot start.   

Rotary Golf

Der er kendt at der på international Rotary niveau er etableret en 
række Frindships, hvor rotarianer med fælles fritidsinteresser har 
mulighed for at mødes. 

Denne ide har vi fulgt op på her i distriktet, og personer med interes-
se for at spille golf har nu mulighed for at deltage i Distrikt 1470 Golf 
arrangementet tirsdag den 27. maj 2014. I kan booke jer til arran-
gementet som angivet nedenfor, og datoen for Tilmelding til er ikke 
22-03-2014. Der er alle muligheder for også nu at melde sig til. 
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PR kampagnen

Den stort anlagte PR kampagne fælles i distrikterne 1440, 1450, 
1470 og 1480 er rigtig godt i gang. Der bliver gjort det bedste der 
kan gøres for at få et stort udbytte af kampagnen for den enkelte 
klub, det enkelte distrikt og for Rotary bredt i Danmark. Hvad der 
ikke opnås af resultater her i dette Rotary år vil blive nået i det kom-
mende.

PR kampagnens hovedelementer er:
• Åbent hus arrangementer i klubberne omkring 23. februar
  hvert år.
• Iværksætter konkurrence i de enkelte klubber, på distriktsni-
 veau og på landsniveau.
• Udarbejdelse af værktøjskasse som bliver afleveret til samt-
 lige Rotary klubber.
• Etablering af kursus aktiviteter på distriktsniveau, hvor de 
 PR ansvarlige fra de enkelte klubber kan komme og gøre sig
 bentmere bevidst om PR kampagnens indhold og mulighe-
der.

Vi er netop i gang med Iværksætter kampagnen og en række klub-
ber er ved at finde frem til en vinder i deres klubområder. Disse 
klubvindere kommer så til at konkurrerer på distriktsniveau, og vin-
derne af distrikterne vil til sidst konkurrerer på landsniveau. 

Det bliver spændende at se resultatet af denne Iværksætter akti-
vitet. Det skulle meget gerne sætte fokus på Rotary som en orga-
nisation der bakker op omkring Danmarks fremtidige ungdom og 
erhvervsudvikling.

Læs nærmere om
 de omtalte indlæg. 
Tryk på nedenstå-

ende link
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Støt hjælpefonden

Rotary Danmarks hjælpefond kunne godt bruge en hjælpen-
de 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 
hjælpefond.

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

Det er blevet så nemt at hjælpe Rotary Danmarks Hjælpe-
fond, 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.

 

              

Tryk på knappen
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Distriktsorganisation:

Guvernørgruppen:

DG      Bent Michael Nielsen    Humlebæk-Nivå
DGE      Niels Jørn Hahn    Sønderbro
DGN      Bjørn Erik Zebitz    Kongens Lyngby
DGND     Katharina Sture Kristensen 
         Cph. Morning
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 Strandpaken
Klub og  
Medlemmer   Torben Justesen    Farum
PR og kommunikation
     Larna Joyce Wade   Sorgenfri
Distriktsudvikling   Susanne Høiberg    København
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: 39 69 69 20
 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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