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Membership – hvorfor er det så svært?
Igennem mange år har RI haft et tema for alle årets måneder. Formålet 
med det står hen i det dunkle og kun få danske klubber jeg har mødt, 
bruger det til noget reelt. Men Rotary antager mange former rundt om i 
verdens 32.000 klubber. Langt fra alle har den meget faste mødeform 
som de fleste danske klubber anvender og som ikke har ændret sig næv-
neværdigt i Rotary Danmarks historie: Velkomst og sang, præsidentens 
meddelelser, spisning, 3 minutter, kammeraternes fem, dagens foredrag, 
farvel!
August måneds navn er Membership Month. Og årets start er vel også et 
passende tidspunkt at diskutere hvilke planer man har for året på dette 
altid relevante emne. Uanset om klubben er på vej op eller ned, er det 
naturens orden, at nogen falder fra henad vejen og må erstattes af andre 
der kan bære faklen videre. Og var det altid kun sådan vi mistede vore 
medlemmer; var det heller ikke ringe. Men det forholder sig desværre 
anderledes og derfor er der grund til at reflektere over hvordan vi kan få 
brudt den negative spiral med tab af medlemmer efter kun 2-3 års med-
lemskab.
Da vi så statistikken for perioden juli 2011- juni 2012 troede vi, at nu var 
den der – vendingen, væksten! Men da vi så den for august, måtte vi 
konstatere, at sommerferien var blevet brugt til oprydning i klubberne og 
vi var igen i minus, om end et lille et. Ærgerligt! Der er skrevet mange 
ledere og sagt mange ord om medlemsproblemet i de seneste år. Pro-
blemet har været øverst på dagsordenen i de seneste 5 år, og bliver det 
også i de næste. Men åbenbart med begrænset effekt. I hvert fald netto. 
Det kan jo være det så endnu værre ud hvis vi ikke gjorde noget.
Men lad os i år prøve at gøre noget mere og noget nyt ved problemet! 
- Trænger det 90 år gamle mødemønster til en opdatering?
- Kan vi gøre det mere attraktivt at være medlem af Rotary?
- Kan vi selv øve os lidt mere på Rotary så vi får lettere ved at 
 sælge det videre?
- Kunne vi blive bedre til at ”stå ved” vort medlemskab ved at 
 bære nålen eller sætte logoet på bilen?
Fra Distriktets side har vi nedsat et Moderniseringsudvalg som har fået 
lov til at se vores ritualer og ceremonier efter i sømmene og komme med 
alternative forslag, som måske er mere tidssvarende. Men kun medlem-
mer giver medlemmer. Uanset hvad vi finder på af initiativer, skal der 
et prik på skulderen til før nogen som helst vil bevæge sig i en anden 
retning end de havde planlagt. Og i vore dage vil ingen bruge så stor en 
del af deres tid og overskud på noget, de er helt usynligt. 
Derudover vil fra Distriktets side i prøve andre nye initiativer af i år: www.
rotarylive.com, FaceBook-gruppen Rotary Danmark, brobygning mod 
New Generation, et nyt format for Distriktskonferencen m.m.m. 
Rotary International sidder heller ikke på hænderne. Se f.eks. her: http://
www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/120809_news_mem-
bership.aspx 
Hvad gør jeres klub? Kan I beholde ét medlem??

http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/120809_news_membership.aspx
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/120809_news_membership.aspx
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/120809_news_membership.aspx


    
Klubbernes støtteaktiviteter undersøges nu.

Under mottoet ”Every Rotarian Every Year” opfordres vi alle til at give 
Rotary Foundation USD100 i støtte hvert år. Det beløb har vi i Danmark 
aldrig været tæt på; faktisk er der ret få lande der har det! I perioden med 
ekstraordinære opkrævninger til Polio-kampagnen har vi været tættere, 
men bidragene fra de danske distrikter er nu igen mellem 150 og 250 
kroner pr. medlem pr. år, hvortil kommer 80 kroner til Hjælpefonden; den 
”danske Foundation”.

De fleste klubber giver jo beløb til mange andre store og små formål ved 
siden af, så måske ser det slet ikke så tosset ud endda! Vi ved det bare 
ikke. Distriktet ønsker derfor i år at etablere et overblik over Rotary- klub-
bernes hjælpeindsats ved at gennemføre en elektronisk spørgeskemaun-
dersøgelse. Jo flere klubber der deltager, jo bredere og mere relevant et 
overblik får vi, så vi håber på alle 72 klubbers positive medvirken!

I undersøgelsen, stiller vi spørgsmål vedrørende klubbens hjælpeindsats 
udover de obligatoriske bidrag. Hvor store bidrag har I givet, hvor har I 
sendt pengene hen og til hvilke formål. Vi vil også gerne vide om I har 
fremskaffet midlerne ved at opkræve dem hos medlemmerne eller f.eks. 
ved fundraising, arrangementer eller hårdt arbejde. 

Distrikt 1470 på FaceBook

Egentlig er det jo komisk at skulle skrive i et nyhedsbrev, at Distriktet er 
på FaceBook! Men Guvernørens Månedsbrev er det eneste ”officielle” 
organ, der rammer alle rotarianere i distriktet. Måske læser de det endda 
også, det er vi ikke herre over, men der går lidt tid før vi kan – og må - 
kommunikere alene via ægte elektroniske medier. Lær det bare udenad: 
Sociale medier vil ikke gå væk uanset hvor længe vi holder os for øjnene! 
Der vil givetvis være mange af jer for hvem sociale medier aldrig bliver en 
personlig erfaring. Men udviklingen går faktisk i retning af, at det handler 
mindre og mindre om dåbsattest og mere og mere om vilje og motivation 
om man er ”på”, eller ej. 

Hvis vi vil kommunikere til de motiverede, de unge og de fremme i sko-
ene, er sociale medier ikke til at komme uden om. Vi gjorde nogle forsøg 
ved sidste års distriktskonference, som faktisk ligger filmet på video ind-
læg for indlæg. Det var primitivt, men en erfaring. Og det er den hurtigste 
kommunikationskanal overhovedet til de medlemmer, der er på. Så hvis I 
skal bruge publikum til jeres arrangementer er det oplagt at sende det ud 
ad denne kanal og bede medlemmerne om at sprede budskabet videre 
ud.
Derfor kan du støtte op om både distriktets og jeres egne initiativer ved 
at gå på FaceBook og lede efter gruppen Rotary Danmark http://www.
facebook.com/#!/groups/198378826895910   (lukket gruppe) og bede om 
at blive medlem.

Læs nærmere om
 de omtalte indlæg. 
Tryk på nedenstå-

ende link

 

 Link til:  Facebook

 Link til:  Udlån af udstil-
     lings materialer

 Link til:  Rotary Norden 
     som elektronisk 
     medie

 Link til:  Guvernørernes
     tidligere 
     nyhedsbreve 

Redaktion

 Ansvarshavende redaktør:
 Jens Erik Rasmussen

 dg1470-1213@rotary.dk

 Layout og Produktion 
 Just Hartoft 

 D1470@hartoft.dk

Input til næste nummer 
 modtages senest 

 den 10. september 2012
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A Day at the Races….med Rotary

Endnu mens disse linjer skrives 
er lukketiden ved at indhente 
Dyrehaven RK’ vellykkede 
Familiearrangement på Char-
lottenlund Travbane den 12. 
august. Arrangementet er an-
nonceret blandt andet på www.
rotary.dk. Uden at vi derfor kan 
vide om arrangementet bliver 
en økonomisk succes, vil jeg 
betragte det som en succes 
alene ud fra de parametre som er så vigtige for os: synlighed for Rotary, et 
godt formål og samarbejde med andre organisationer. Imageskabende var 
det og naturligvis rigtigt lærerigt for klubben, for hvem det var en premiere 
på den form for aktivitet. At vejret også legede med var blot en ekstra fjer i 
hatten.

Således havde masser af fami-
lier brugt dagen på en udflugt 
til Travbanen hvor børnene 
kunne deltage i ponyridning, 
sulkykørsel, blive sminkede som 
sjove dyr, lære at tegne eller at 
blæse balloner, mens mor og 
far kiggede på flotte heste i de 
kvalifikationsløb til årets Trav-
derby som blev kørt på banen 
samtidigt. 

Blev man træt kunne man have taget en lur i den opstillede Shelterbox 
hvor Rotaract regerede og blev man sulten kunne man spise sig mæt i 
is og popcorn hvorfra også en del af overskuddet går til brøndgravning i 
Indien og Sri Lanka.
Så akkurat som tilfældet var det med den Marx-brødre film, som har lagt 
titel til denne artikel, var der underholdning for hele familien i nogle timer. 
Tak til Dyrehaven RK for at turde tørde! 
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Spydspids med fremtidsvisioner!

Distriktets udvalg for The Rotary Foundation skal have ny formand. Ud-
nævnelsen sker for en tre-årig periode. 
Foundation-udvalget er inde i en spændende udvikling da vi netop i år 
2012-13 skal forberede introduktionen af Future Vision Plan. Det er en helt 
ny model for Rotarys største og højst profilerede velgørenhedsaktivitet, 
hvorunder blandt andet Polio-indsatsen hører hjemme. Planen indebærer 
blandt andet en højere grad af decentralisering hvorfor udvalget fremover 
får større medindflydelse og ansvar i forhold til bevillingerne.
Vores forventninger til den ny formand: 
• Du brænder for Rotarys mærkesag: det humanitære
• Du kan organisere udvalgets medlemmer og koordinere aktivite-
terne 
• Du kan medvirke til at få udvalgets opgaver og tilbud gjort mere 
anvendelige for klubberne
• Du har nogen års Rotary-erfaring og det vil naturligvis være en for-
del hvis du har arbejdet med en eller anden form for hjælpeprojekt i klub-
ben eller andre steder
Foundation-programmerne kæmper mod et indtryk af at være tunge og 
bureaukratiske at arbejde med – om end med urette. Derfor er der mange 
klubber, der aldrig er kommet i gang med at arbejde med dem, med GSE 
som en interessant undtagelse. Guvernørens tema for året 2012-13 er ”Di-
striktet i øjenhøjde. Rotary med stort”.  Den ny formand skal derfor hjælpe 
med at få de nye bevillings¬modeller og fokusområder i øjenhøjde med 
klubberne og – gerne ved hjælp af andre af distriktets organer – få øget 
kommunikationen omkring og kendskabet til udvalgets aktiviteter. 
Formålet hermed skulle gerne være at vi får øget distriktets indbetalinger 
til Rotary Foundation da det er de midler som distriktet senere får tilbage 
at dele ud af til de mange spændende hjælpeprojekter som klubberne 
søger Foundation-udvalget om tilskud til.
Du behøver ikke vide noget om teknikken i den nuværende Foundation-
model, men et vist kendskab til arbejdsområdet er nok en fordel. Den kan 
du have fået på klubniveau. Distriktet skal nok sørge for den nødvendige 
uddannelse omkring Future Vision. Det du selv skal komme med, er nogle 
tanker om hvordan de beskrevne opgaver kan føres ud i livet i Rotarys 
organisation af frivillige.. Nogle års Rotary-erfaring er derfor en klar fordel.
Den praktiske indsats omfatter udover læretiden, ledelse af udvalgets ty-
pisk 5-6 møder om året samt ved det årlige Foundation-seminar der afhol-
des sammen med vort nabodistrikt hvert forår. Men som altid ved frivilligt 
arbejde, er der ingen overgrænse for hvor meget man kan lægge i det. 

Yderligere informationer vedrørende opgaven kan fås ved henvendel-
se til Distriktsguvernør Jens Erik Rasmussen. Skriv til dg1470-1213@
rotary.dk eller ring 4125 9122

   Stillingsannonce
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END POLIO NOW 

Fundraising kampagnen er slut – poliokampag-
nen fortsætter. Distrikt 1470 markerer sig flot
Sporadiske indsamlinger til fordel for Polio Plus 
havde været i gang gennem flere år da det dan-
ske EPN-udvalg i 2008 (et års tid inden vi fik en 
udfordring fra Bill & Melinda Gates Foundation) 
satte sig sammen og diskuterede muligheden for 
koordinerede aktiviteter på tværs af de fem dan-
ske distrikter. Usikkerheden var stor, men man 
kom frem til at et indsamlingsresultat på 6 mil-
lioner DKK ville være realistisk. Senere blev dette 
mål suppleret med et mål på USD 6.000 pr. klub.
Da vores USD 200 mill. stoppede ved seneste 
Rotary-årsskifte, blev også EPN-kampagnen 
afblæst og gjort op. Og med et samlet resultat 
på DKK 10,2 mill. (kurs 6,00) må vi sige at de 
oprindelige estimater er blevet gjort til skamme. 
Polio er en alvorlig sag og jeg skal ikke gøre mig 
lystig på andres bekostning i dette forum, men 
der er grund til at kippe med klub-bannerne for 
indsatsen i Distrikt 1470. Resultatet af de danske 
distrikters indsamling ses herunder:

               Danmark     DI1470       1470 i %
Medlemmer    11.776 2.626        22%
Klubber         286      71        25%
USD pr klub      5.958 8.992      151%
DKK / medlem         868          1.459      168%
Indsamling 
              USD1.703.868      638.422        37%

Med 22% af medlemmerne har vi leveret 37% af 
kampagnens danske resultat! De nøgletal kan vi 
godt være bekendt!! Der skal lyde en uforbehol-
den tak, ikke alene fra mig, men – er jeg sikker 
på - hele rækken af distriktsguvernører, der har 
fungeret i perioden, til den iderigdom, kreativitet 
og arbejdsindsats som distriktets klubber har lagt 
i indsamlingsarbejdet til fordel for Polio Plus og 
siden END POLIO NOW!

Desværre er problemet polio jo ikke udryddet 
endnu og pengebehovet er umætteligt, men 
målet er realistisk! Indiens frihed for polio i nu 1,5 
år er et bevis mere på at vil lykkes og at det går 
den rigtige vej, selv om der er omkørsler iblandt. 
Vi har derfor brug for initiativ og knofedt i flere år 
fremad, men et vigtigt delmål er nået!

De Paralympiske Lege for handicappede atleter.

London 2012 – Sammen går vi efter guldet!

Forberedelserne til De Paralympiske Lege i

London i 2012 er gået i gang. Vi håber, at I vil være 
med til at støtte vore handicappede danske atleter på 
deres vej mod nye resultater i London. I sommer løber 
den næststørste sportsbegivenhed i verden af stablen, 
når London åbner dørene for De Paralympiske Lege 
2012.
Stort set alle verdens medier vil være rettet mod Lon-
don. Først gælder det De Olympiske Lege, og nogle 
uger efter vil De Paralympiske Lege være i fokus. Vort 
projekt har til formål at indsamle midler, så vi kan give 
de danske deltagere optimale vilkår og støtte dem i for-
beredelserne til De Paralympiske Lege. Du kan støtte 
deltagerne på en eller flere af følgende fem måder:

1. Køb et signeret litografisk tryk af billedkunstneren 
    Leif Sylvester (750 kr).
2. Køb en støtteaktie til De Paralympiske Lege 
    (2012 kr).
3. Donér et beløb direkte til projektet 
    (de alm. skattefradragsregler gælder).
4. Donér varer til auktion på findbrugt.dk. Sæt 
    minimumpris og 
    udløbstid – husk at vælge, at beløbet skal støtte 
    projekt De Paralympiske lege.
5. Bestil en bannerannonce med link og omtale ved
    projektbeskrivelsen
    (pris aftales med Sønderbro Rotary klub).

Hele beløbet går til atleterne, så de via flere trænings-
samlinger og internationale stævner kan forberede 
sig bedst muligt til De Paralympiske Lege. Betal med 
Dankort eller internationale kreditkort. Der pålignes et 
kortgebyr på nogle kroner til NETS – ingen moms eller 
salærer. Beløbet opsamles hos Rotary Danmarks Hjæl-
pefond, og udbetales direkte og ubeskåret til projektet.

NB! Følgende varebeskrivelser ikke i brevet  
men kun på nettet.

Varebeskrivelse 1

Køb signeret litografisk tryk af Leif Sylvester  og støt de 
danske deltagerne til De Paralympiske Lege.
Der er blot produceret 1.000 eksemplarer af Leif Syl-
vesters litografiske tryk, og hvert nummererede tryk er 
personligt signeret af kunstneren Leif Sylvester. 

Trykket koster kr. 750, og måler 475 x 680 mm. Hele 
beløbet går til atleterne, så de via flere træningssamlin-
ger og internationale stævner kan forberede sig bedst 
muligt til De Paralympiske Lege. 
Støt de danske deltagere og få samtidig et signeret og 
nummereret litografisk tryk af Leif Sylvester.
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Leif Sylvester (Petersen) (f. 18. April 1940) i Kø-
benhavn er en dansk kunstmaler, grafiker, mu-
siker og skuespiller. Oprindelig udlært tømrer, 
men har sideløbende arbejdet som udøvende 
musiker og kunstner.
Debuten skete I 1950’erne, da han på kunst-
nernes efterårsudstilling blev dybt skuffet over 
lanceringen af den etablerede kunst. Det sam-
me var Eric Clausen, og sammen udstillede på 
gaderne og efterhånden også at optræde med 
samfundssatirisk gøgl. Sylvester blev ved at 
lave billedkunst, men samtidig blev han mere 
involveret i teater og musik. Clausen&Petersen 
lavede en stribe plader og Sylvester dannede 
bandet Sylvester og Svalerne, som også udgav 
mange plader. han lever i dag af at sin kunst, 
men medvirker en sjælden gang imellem i film. 
Senest har han udstillet på Sofienholm. Blandt 
hans udsmykninger i det offentlige rum er bron-
ze-skulpturen ”Det var det” (2002) på Sylvester-
Petersens familiegravsted på Assistents Kirke-
gård i København.
(Kilde Wikipidia)

Udstillinger 2012:

Maleri og skulptur i Påske udstillingen i Galerie 
Moderne, Silkeborg 10. marts til 14. april. 

Stentøjsskulpturer m. Troels Trier (Maleri) i Hu-
set i Asnæs fra 21. april til 
13. maj.

Malerier, skulptur og litografier i “ Kunst i duet “  
m. bl. andet Ole Fick,  Frans Beckerley og Trols 
Trier i Dronningelund kunstcenter i Jylland fra 
10. juni til 
18. august.

Seperat udstilling med maleri og skulptur i Gale-
rie Moderne, Silkeborg. 

Fernisering: 27. oktober sidste dag 
24. november.

Varebeskrivelse 2

Køb støtteaktie til De Paralympiske Lege.

Køb en støtteaktie til de danske handicappede 
atleter, der er udtaget til at deltage i De Pa-
ralympiske Lege i London 2012. Aktien koster 
2012 kr., og støtten går ubeskåret til at skabe 
bedre betingelser for vore danske atleter ved 
De Paralympiske Lege, og derved ikke mindst 
sætte større fokus på handicapidrætten i

Danmark. Betal med Dankort eller internationale
kreditkort. Der pålignes et kortgebyr på nogle kroner til 
NETS, men ingen moms eller salærer. 
Beløbet opsamles hos Rotary Danmarks Hjælpefond, og 
udbetales direkte og ubeskåret til projektet.

Det sidste GSE team kommer fra Tasmanien

Distriktet er nu klar til at modtage det foreløbigt sidste 
GSE team som kommer fra Tasmanien – så langt væk 
fra som det næsten kan lade sig gøre! Hvorfor er det det 
sidste team? Jo, GSE-programmet som vi kender det, 
er nedlagt med den ny model for Foundation ”Future 
Vision”. Skal vi lave GSE fremover, skal vi selv finde 
pengene, gerne i nogle forskellige Foundation-program-
mer, men det er så penge som ikke kan bruges på andre 
aktiviteter.

Årets fem værtsklubber har lagt et stort arbejde i at lave 
et flot program for de 5 uger holdet er i Danmark og vi vil 
som altid møde de unge mennesker på årets Distrikts-
konference, på Årsmødet som i år ligger om søndagen.

Til vort udgående hold, der skal afsted i foråret 2013 var 
der i år et usædvanlig stort antal meget velkvalificerede 
ansøgere til både teamlederposten og til de 4 pladser 
som team medlemmer. Teamleder er således blevet Erik 
Fogt, Kbh. Langelinje RK.

Holdet er nu sammensat og planlægningen kan begyn-
de.

Læs mere på www.gseteam.dk

Tillykke til

Herlev Rotary Klub, der 14/7 havde 60 års charterjubi-
læum!
Københavns Rotary Klub der 3/8 havde 90 års charter-
jubilæum. I 2011 fejrede vi klubbens fødselsdag ved en 
storstilet fest, men nu har vi altså også passeret tids-
punktet for deres 
dåbsattest.
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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
 Katharina Sture Kristensen
 Tlf: 23602963
 1470ag4@gmail.com
 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
 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 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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