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Velkommen

Ved starten af det nye rotaryår 2013-2014 vil jeg gerne byde vel-
kommen til et forhåbentligt spændende og udbytterigt år for alle 
rotarianere i Distrikt 1470 samt ønske hel og lykke til alle de nye 
præsidenter med deres bestyrelser. Alle guvernørbesøg i klubberne 
er aftalt, og jeg ser frem til at mødes med jer alle sammen i løbet 
af året, hvor vi skal samarbejde omkring Rotarys idealer og mål og 
gennemførelse af distriktets strategiplan for rotaryåret (se strate-
giplanen på stien Rotary.dk/Distrikt 1470/ Dokumenter/2013 – 2014 
Bent Michael Nielsen/Strategiplan 2013 – 2014/Strategiplan 16-02-
2013).

Distriktet har organiseret sig med sigte på at kunne servicerer de 
enkelte klubber og deres medlemmer bedst muligt. Derfor er di-
striktsorganisationen blevet sammensat af en guvernørgruppe, en 
stab, assisterende guvernører, en DPO og så en række udvalg med 
hver deres formænd. Organiseringen kan ses sidst i månedsbrevet. 

I skal ikke holde jer tilbage for at bruge distriktsorganisationen. 
Udvalgene, Administration, Youth Service, Klub og Medlemmer, 
Distriktsudvikling, PR og Kommunikation, Uddannelse og Udvikling, 
Rotary Foundation og Specielle Projekter er tilpasset, så de bedst 
muligt svarer til den traditionelle Rotary organisation i klubberne.

Strategiplanen er blevet udarbejdet i et nært samarbejde mellem 
alle i distriktsorganisationen, så alle har et personligt ejerforhold til 
de emner, som de hver især har ansvaret for.

Hvert månedsbrev vil indeholder orientering om emner som vil blive 
beskrevet af jeg selv som guvernør samt på skift af de assisterende 
guvernører og udvalgsformænd. Dette med sigte på, at I vil få in-
formationer direkte fra personer, som sidder inde med den faktuelle 
viden.

I januar måned deltog jeg i International 
Assembly i San Diego og i juni i Conven-
tion i Lissabon. Ved begge lejligheder blev 
forsamlingerne orienteret om de mær-
kesager, som verdenspræsident Ron D. 
Burton lægger vægt på. 

Indholdfortegnelse
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Ron D. Burtons tema 2

Distriktsorganisation: 5

        

Kommende 
arrangementer

      
 31-07  Grønland i Tivoli
 01-08  Rotary i Grønland 
  Tryk her for at se 
  mere
 
 25-08 Fangerne på fortet 
	 	familieudflugt
  Tryk her for  
  tilmelding
 
 07-09  Distriktskonference
  Tryk her for 
  tilmelding

 01.06-  04.06-2014
 Convention i Sydney

http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Projekter/1_0_Brochure_Rotary_i_Groenland.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Projekter/1_0_Brochure_Rotary_i_Groenland.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Projekter/Indbydelse.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Projekter/Indbydelse.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Projekter/Indbydelse.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Projekter/Indbydelse.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Distriktskonference_7._sep/Invitation.pdf
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1470/2013-14_Bent_Michael_Nielsen/Distriktskonference_7._sep/Invitation.pdf
http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
http://just.saldi.dk/soapklient/simpleshop.php?id=20
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Ron D. Burtons tema

”Engage Rotary – Change 
Lives”, som vel kan over-
sættes til ”Engager Ro-
tary – Ændr Liv”. Ron D. 
Burton skriver:

”Rotary klub møder du går ind i i dag, kan ved første øjekast synes 
meget forskellig fra de ugentlige møder for 50 år siden. Og hvis du 
kunne nå et besøg i hver eneste af Rotarys 34,000 klubber, vil du se 
mænd og kvinder alle med forskellige baggrunde, hver tale med sit 
verdens sprog, om deres involvering i service projekter fra det lokale 
til det globale. Du vil se klubber, der er gået sammen for at reparere 
et kvarters legeplads i denne weekend, mens du arbejder i partner-
skab med andre klubber for at installere sanitære forhold i en skole 
tusindvis af kilometer væk. Og du vil se en gruppe af mennesker, 
der absolut føler sig forpligtet til at gøre verden til et bedre sted, 
såvel stort som småt.

Der er en masse at disse forskelle i Rotary i dag. Men det funda-
ment, som Rotary er bygget på er ikke ændret. Rotary er baseret på 
betingelser, som det altid har været, på vores kerneværdier: service, 
fællesskab, mangfoldighed, integritet og lederskab. Det er de vær-
dier, der definerer os som rotarianere: Det er de værdier, vi lever 
efter, og de værdier, vi stræber efter at bringe ind i de samfund, vi 
betjener.

Hver eneste af os i Rotary er her fordi vi blev inviteret, og fordi vi 
foretog et valg at acceptere denne opfordring. Hver dag siden da, er 
vi blevet konfronteret med valget: Skal jeg blot være medlem af en 
Rotary klub, eller skal jeg være en rigtig rotarianer.

At være Rotarianer er en forpligtelse, der rækker langt ud over bare 
at dukke op på møder en gang om ugen. Det betyder at se verden, 
og vores rolle i den, på en unik måde. Det betyder at acceptere 
vores samfund som vores ansvar og handle i overensstemmelse 
hermed: tage initiativ, gør en indsats, og gøre hvad der er rigtigt og 
ikke blot hvad der er nemt.

Læs nærmere om
 de omtalte indlæg. 
Tryk på nedenstå-

ende link

 

 Link til:  Facebook

 Link til:  Udlån af udstil-
     lings materialer

 Link til:  Guvernørernes
     tidligere 
     nyhedsbreve 

 Link til:  Billeder fra  
     Guvernørskift

Redaktion

 Ansvarshavende redaktør:
 Bent Michael Nielsen

 dg1470-1314@rotary.dk

 Layout og Produktion 
 Just Hartoft 

 D1470@hartoft.dk

http://www.facebook.com/#!/groups/198378826895910
http://hartoft.dk/hartoft/udlaan.htm
http://hartoft.dk/hartoft/udlaan.htm
http://hartoft.dk/hartoft/udlaan.htm
http://hartoft.dk/hartoft/udlaan.htm
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/nyhedsbrevsarkiv/
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/nyhedsbrevsarkiv/
http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/nyhedsbrevsarkiv/
http://www.hartoft.dk/Guvernoerskift_2013/index.html
http://www.hartoft.dk/Guvernoerskift_2013/index.html
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Vi kom til Rotary for at involvere os og gøre en forskel. Og i Rotarys 
tjeneste, som i næsten alt andet i livet, jo mere du har lagt i det, jo 
mere får du ud af det. Hvis du kun yder en symbolsk indsats, vil du 
ikke finde meget tilfredsstillelse i hvad du udretter, men når du træf-
fer beslutning om virkeligt at engagere dig i Rotary - at bringe Ro-
tary service og Rotary værdier i hver eneste dag i dit liv - det er, når 
du begynder at se den utrolige virkning, som din indsat vil have. Det 
er når du finder inspiration, spænding, og energi til virkelig at ændre 
liv. 

Ingens liv vil blive ændret mere end dit eget.

I 2013-14 Rotary året, er RI´s tema, og min udfordring til dig vil blive 
”Engager Rotary – Ændr Liv”.

Du har valgt at bære et Rotary emblem.

Resten er op til dig.

Ron D. Burton.”

Ud over verdenspræsidentens tema har distriktet også sit ”Et bæ-
redygtigt Rotary”. Bæredygtigt er et udtryk for en teknologis eller en 
kulturs slid på naturgrundlaget. I princippet kan man forestille sig at 
jæger- og samlerkulturer kan udnytte naturen med 100 % bæredyg-
tighed. I den modsatte ende af skalaen findes teknologier og kultu-
rer, som nedslider naturen i en grad, at de hele tiden må flytte for at 
finde nye ressourcer. 

Bæredygtighed er også en økonomisk, social, etisk og økologisk 
synsvinkel, der er ret kontroversiel. Ifølge den er det hensigten at 
strukturere civilisation og menneskelig aktivitet på en måde, så man 
på den ene side kan efterkomme samfundets og borgernes behov 
og udfoldelsestrang i nutiden, mens man på den anden side bevarer 
biodiversitet og de naturlige økosystemer. Planlægning og handling 
skal have som mål at fastholde disse idealer ind i al fremtid. Bære-
dygtighed berører derfor alle niveauer fra det lokale kvarter til klo-
den i sin helhed.

 

 

 Link til: Rotary.org

 

http://www.rotary.org
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Udtrykt på en mere enkel måde vil bæredygtighed skabe de bedst 
mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne 
fremtid. 

”Et bæredygtigt Rotary” skal forstås meget bredt. Vi skal skabe et 
Rotary, som vores fremtidige rotarianere har lyst til at være medlem-
mer af. Rotary skal forandre og tilpasse sig i takt med den udvikling, 
vi lever i.  
De humanitære aktiviteter vi gennemfører i Rotary og det ungdoms-
arbejde vi lægger navn til, skal også være bæredygtigt. 

De humanitære aktiviteter skal ikke blot være til glæde og virke i en 
kort periode, men gerne i en lang periode ud i fremtiden. 

Det ungdomsarbejde vi står for skal gerne give de unge mennesker 
nogle indtryk og oplevelser, som de vil bruge på en god og fornuftig 
måde mange år frem.

Distriktet har fået en størrelse med 71 klubber og ca. 2.500 medlem-
mer, så distriktet har organiseret sig med 8 område Assisterende 
Guvernører (AG´er). 

Hver AG´er har ca. 9 klubber, som de har relationer til, og de kom-
mer ud og besøger jer jævnligt. Tag godt imod dem og brug dem 
som en servicefunktion, hvor I beder dem om at være behjælpelige 
med at få løst nogle af jeres Rotary opgaver. For at AG´erne kan 
være opdateret om, hvad der sker i distriktet, har de været med til at 
udarbejde distriktets strategiplanen og vil jævnligt deltage i organi-
sationsmøder hen over året.

Lørdag den 7. september 2013 bliver der gennemført Distriktsårs-
møde, Distriktskonference og Distriktsfest. Det vil foregå på Rung-
stedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst. Vi fra 
distriktsledelsen ser frem til, at rigtigt mange af distriktets Rotary 
medlemmer vil komme og deltage og gøre dagen til en god og infor-
mativ dag, og om aftenen med ledsager til en herlig fest

Tryk på teksten her og meld jer til.

Rigtigt godt Rotaryår.

01.06-  04.06-2014
Convention i Sydney
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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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