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Nyhedsbrev Juni 2014

Rotary året 2013-14 er ved at gå på hæld, og det er meget tilfreds-
stillende, at se tilbage på de mange aktiviteter der i bedste Rotary 
ånd er igangsat og realiseret i de 70 klubber i distrikt 1470.

Ungdomsudvekslingen topper med udsendelse af omkring 50 
unge på long team exchange, ud af 50 pladser under Georgia Ro-
tary Student Program (GRSP) har Danmark opnået 8 pladser og 
der er igangsat et stort antal humanitære aktiviteter, hvor en række 
af dem er omtalt i oversigten støtte for milioner. (Tryk på teksten og 
få den frem)

Distriktet lagde i år vægt på at synliggøre sig som et serviceorgan, 
der er til rådighed for klubber og medlemmer. AG´erne har været 
guvernørens forlængede arm ude i klubberne, guvernøren har 
været på besøg i alle klubber enkeltvis, der har været nedsat 8 
udvalg, som hver inden for sit emneområde har kunnet supportere 
efter behov. Udvalgsstrukturen har været tilpasset, så den i størst 
muligt omfang har været i overensstemmelse med den måde de 
enkelte klubber har organiseret sig på.     
 
Temaer

Rotary året har haft 2 temaer:

1. Bæredygtigt Rotary

2. Rotary i Grønland

For begge temaer er der igennem året opnået fine resultater.

Bæredygtigt Rotary skal forstås ved at Rotary forstår at leverer 
varen samt forstår at tilpasse sig til det samfund som omgiver os 
og som vi er en del af.

Rotary har 5 fokusområder, hvor de 4 blev udviklet helt tilbage til 
1920´erne for at klargøre Rotarys formål. Det 5. fokus blev vedta-
get her i nyere tid ved Counsil on Legislation i 2010. Når vi taler 
bæredygtighed kikker vi på, hvorledes dette kan opnås for hvert af 
de 5 fokusområder og for dem samlet.

De 5 fokusområder er:

1. Klubområde
2. Erhvervsområde
3. Samfundsområde
4. Internationalt område
5. Ungdomsområde
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Distriktets 70 klubber har på forskellig vis sat fokus på de 5 områder, 
og derved sat kraft på delområder som det har været hensigtsmæs-
sigt og passende for den enkelte klub.

Rotary Lidership International har gennemført en række kurser og 
derved skærpet en række rotarianers syn på Rotary, og styrket Ro-
tary livet rundt omkring i klubberne.

Ny rotarianer har været inviteret til deltagelse i aftenmøder, hvor 
der har været skabt en god stemning, og de nye rotarianer har fået 
et bredt og styrket indtryk af, hvad Rotary er og hvad de derved er 
blevet medlemmer af.   

Det var målsat at distriktet skulle have haft nedsat et modernise-
ringsudvalg, men det lykkedes ikke, da der ikke kunne samles en 
passende gruppe af rotarianer, der ville tage opgaven op. Når det 
ikke lykkedes i dette Rotary år, så er der taget initiativ til at få etab-
leret en moderniseringsgruppe, i det kommende år, som vil arbejde 
med emnet.

Det er vigtigt at der løbende i klubberne og distriktet sættes fokus på 
modernisering af Rotary, og at der samtidigt holdes fast i de 5 fo-
kusområder. Derved vil der for fremtiden blive skabt et Bæredygtigt 
Rotary.

Temaet Rotary i Grønland blev sat på dagsordenen, da Grønland nu 
engang er en del af distrikt 1470´s geografiske område. 

Fra årets start blev der nedsat et Nordatlantudvalg, som i første 
omgang målrettet har arbejdet med aktiviteter knyttet til Grønland og 
grønlændere.

Her er der en oversigt over emnerne med kommentering af hvad der 
er foretaget for de enkelte emner.

Der er skabt IT faciliteter såvel i Nuuk 
som i Brøndby. Der har været afholdt 
det første møde og 4 møder er plan-
lagt til gennemførelse i det kommende 
Rotary år

Der er ved at blive etableret 4 kommu-
ne og Rotary klub baserede grupper, 
som hver får ansvar for hver sin kom-
mune i Grønland. 
Sammensætningen af de 4 grupper 
skabes på grundlag af tidligere rela-
tioner mellem de gamle kommuner i 
Grønland og kommune i distrikt 1470 
samt de Rotary klubber som er geogra-
fisk placeret i de aktuelle kommuner i 
distrikt 1470. 

Link til:  Tilmelding til 
    Seminar og 
    Institute 2014
    (Billund)

    Program Seminar
    Program lørdag

 Link til: Rotary Org
 
 Link til: Rotary Facebook
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Rotary samarbejde med 
Lions Klubber og Ladies 
Circle klubber i 
Grønland.

Ungdomsudveksling af 
grønlandske studerende 
via long team exchange 
og short team exchange. 

Besøgsfamilieordning for 
grønlandske studerende 
under studieophold i 
København og omegn.

Samarbejde mellem 
Rotaract og Aviak.

Fondsbevillinger til 
Grønlandske studerende 
på universitetsniveau.

Green Bird ordningen.
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Der er kun 1 Rotary Klub i Grønland – 
Nuuk Rotary Klub. Til gengæld er der Lions 
klubber i byerne Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut 
og Ilulissat og en Ladies Circle klub i Nuuk. 
De 4 nævnte byer er hovedbyerne i de 4 
grønlandske kommuner. 
Lions klubberne og Ladies Circle klubben 
er positivt stemt for at indgå samarbejde 
om gennemførelse af samfundsopgaver i 
de 4 grønlandske kommuner.
  
Der er taget kontakt til de grønlandske 
gymnasier samt Nuuk Rotary Klub, for 
at der kan udvælges kvalificerede unge 
grønlandske studerende til at komme på 
udveksling. 
  
Der er taget kontakt til en række uddan-
nelsescentre i de 4 hovedbyer i Grønland, 
og givet oplysninger om mulighederne for 
at få stillet en besøgsfamilie til rådighed. 
Ligeledes er de samme informationer blev 
afleveret i Det Grønlandske Hus og til Den 
Grønlandske Repræsentation, begge belig-
gende i København.
  
Aviak er den grønlandske ungdomsorgani-
sation i Danmark. Der er skabt muligheder 
for, at medlemmer af Rotaractklubberne i 
København og på Frederiksberg kan del-
tage i nogle af Aviaks møder, og så må vi 
se hvorledes fremtidigt samarbejde mellem 
Rotaract og Aviak kan udvikle sig.

Der er en række unge grønlændere som 
bliver uddannet på de danske universiteter. 
Rotary er behjælpelig med at finde frem til 
passende fonde og Rotary klubber, som er 
indstillet på at give fondsbevillinger til de 
grønlandske studerende. I dette Rotary år 
er der blevet givet en række bevillinger til 
Auja Simonsen, som er ved at færdiggøre 
sit studium til geolog.
 
Der er en række medlemmer af Nuuk 
Rotary Klub som regelmæssigt kommer 
her i Danmark. Medlemmerne i klubben er 
blevet opfordret til at knytte bånd til klubber 
her i Danmark, hvor de ofte kommer forbi. 
Denne ordning kaldes nu for Green Bird 
ordningen.
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Verdenspræsident 
Ron D. Burton i Grønland.

Istandsættelse af bygden 
Lichtenau i Sydgrønland.

Der blev foretaget en række tiltag for 
at få verdenspræsident Ron D. Burton 
til at komme forbi her i Danmark og så 
også en tur forbi Nuuk Rotary Klub i 
Grønland. 
Tiden blev ikke til begge dele, så 
planen blev lagt for et ophold i Køben-
havn. Uheldigvis opstod der sygdom i 
Ron D. Burtons nærmeste familie, så 
han måtte desværre melde forfald til 
at komme.

For få år siden indgik Selvstyret i 
Grønland en aftale med Real Dania 
Fonden om istand-sættelse af bygden 
Lichtenau som et lærlingeprojekt. Pro-
jektet gik i stå og nu forsøgs det, om 
parterne kan mødes igen og realisere 
det tiltænkte istandsættelses-arbejde.   

Medlemsudvikling

Medlemsudviklingen for distrikt 1470 og for distrikterne i Danmark 
bredt har været positivt. Som det kan ses af statistik fra Rotary Inter-
national, har 1470 stoppet den tilbagegang, der har været gældende 
i de seneste år. Her skal der så ikke hviles på laurbærrene, men ar-
bejdes målrettet videre for at få flere medlemmer i klubberne.  Her er 
resultatet af den netop gennemførte PR kampagne et værktøj, som 
er til rådighed for de enkelte klubber.   

    2012 - 2013 Year-end   2013 - 2014 Start Figures 2013 - 2014 31. maj 2014  
        30. juni 2013 1. juli 2013       31. maj 2014
District Zone # Club # Member # Member # Club # Member # Club # Member # Member
1440 16   58 2.371  26   59  2.401   59  2.432     31
1450 16   55 2.297 -28   54  2.233   54  2.245     12
1460 16   97 3.579  26   97  3.555   97  3.548      -7
1470 16   70 2.403 -79   70  2.360   70  2.366       6
1480 16   49 1.877 -14   49  1.871   49  1.876       5

   329 12527 -69 329 12420 329 12467     47

Distriktsrepræsentant og suppleant til COL 2016

På Distriktsårsmødet i september 2013 skulle der have været valgt 
distriktsrepræsentant og suppleant til COL (Consil on Legislation) 
2016. Det var distriktets opfattelse, at dette først skulle foretages ved 
distriktskonferencen i september 2014, men Rotary International har 
bedt om at få oplysning om de valgte personer inden udgangen af 
dette Rotary år. Derfor iværksatte guvernørgruppen valget af de 2 
personer.

Personer der kunne opstille, var personer som har været guvernører 
i et helt Rotary år. Sidste års guvernør Jens Erik Rasmussen og tidli-
gere guvernører var kvalificeret som valgbare.
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Som nomineringskomite nedsattes guvernørgruppen bestående af 
DG Bent Michael Nielsen, DGE Niels Jørn Hahn, DGN Bjørn Erik 
Zebitz, DGND Katharina Sture Kristensen og IPDG Jens Erik Ras-
mussen. Jens Erik Rasmussen havde meddelt, at han ikke opstil-
lede.

8 klubber indstillede kandidater til repræsentant- og suppleantjob-
bet, hvilket må siges at være meget positivt. Hver af de 8 klubbers 
opstillede fik lejlighed til at præsenterer sig for nomineringskomi-
teen, og efterfølgende blev der taget stilling til, hvem de udvalgte 
skulle være.

De valgte blev:

Repræsentant Steen Malherbe    Espergærde-Humlebæk RK 
Suppleant  Jan Willumsen      København RK 
 
Steen Malherbe vil i de kommende måneder kontakte klubberne for 
at få meldinger om forslag til ændring / fornyelse af Rotary Interna-
tionals love.  

Klubjubilæer

I det forgangne Rotary år er der 4 klubber, som har haft rundt jubi-
læum. Det gælder for 25, 50 og 80 års jubilæer. 

Frederiksberg RK       Organisationsdato: 09-05-1933
80 år         Charterdato:  28-02-1934 

Ballerup RK        Organisationsdato: 29-01-1963
50 år         Charterdato:  11-04-1964 

Ballerup Sct. Jakob RK      Organisationsdato: 20-06-1989
25 år         Charterdato:  28-10-1889 

København-Langelinie RK      Organisationsdato: 16-05-1989
25 år         Charterdato:  20-06-1989 

I Rotary International sammenhæng markers begivenheden omkring 
organisationsdatoen, hvorimod de fleste klubber gør det på charter-
datoen. Alt andet lige; tillykke med de fine jubilæer.

Som guvernør har jeg været til stede i de enkelte klubber og over-
bragt et diplom og en hilsen fra verdenspræsident Ron D. Burton 
samt afleveret en passende gave fra distriktet.
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PR kampagnen

PR kampagnen er nu ved at få sin afslutning. Der har været 
gennemført åbne husarrangementer i en række klubber i febru-
ar-marts måneder, der er udarbejdet en værktøjskasse som de 
enkelte klubber har fået til rådighed, og som de vil få lejlighed til 
at blive oplært til at anvende i det kommende Rotary år, og så er 
iværksætterkampagnen i fuld gang og ved at blive afsluttet.

I en række klubber har der været gennemført iværksætterkam-
pagner, og for disse klubber er der blevet udvalgt en vinder, 
som er gået videre i konkurrencen til at blive vinder på distrikts-
niveau. Sidste frist for deltagelse i distriktskonkurrencen er 15. 
juni 2014. Guvernørgruppen for distriktet er nedsat som nomi-
neringskomite og vil gennemgå de indsendte forslag og finde 
en iværksættervinder på distriktsniveau. Vinderen vil modtage 
en check på kr. 15.000, som vil blive overrakt ved et klubmøde i 
vinderens klub.

Vinderen i distriktet vil blive sendt videre til deltagelse i iværk-
sætterkampagnen på landsniveau, og her vil vinderen modtage 
en check på kr. 50.000.      

Samarbejde med Ingeniører Uden Grænser og Water Survival 
Box

Verdenspræsident Ron D. Burton har lagt vægt på, at Rotary 
skal være mere åben for at indgå samarbejde med andre NGO 
organisationer for opfyldelse af fælles mål.

Her har distrikt 1470 henvendt sig til Ingeniører Uden Grænser, 
som har de 2 fokusområder:

1. Nødhjælp ved større katastrofer hvor der er behov for
 midlertidige boliger, rent vand, hensigtsmæssig afledning 
 af spildevand og forsyning af el.
2. Forbedring af betingelser for at få adgang til rent vand, 
 hensigtsmæssig afledning af spildevand for opnåelse af 
 større hygiejne og større sikkerhed for overlevelse.

For det første fokusområde har distriktet målsat, at hver klub i 
distriktet køber en Water Survival Box til et beløb af kr. 1.500, 
som så vil være til rådighed, når Ingeniører Uden Grænser ryk-
ker ud og har brug for boxene for at skaffe rent vand. Hidtil har 
en række klubber og enkeltpersoner doneret en eller flere boxe, 
men det ville være meget fint, hvis I klubber som endnu ikke har 
fået købt en box, får det gjort.

Indkøb af boxe kan foretages ved indbetaling af kr.1.500,00 
pr. stk. på bankkonto kontonr. 5050 0001 514 363. (Jyske Bank)

For det andet fokusområde har Ingeniører Uden Grænser ind-
gået et samarbejde med et distrikt (kommune) i Sierra Leone 
om at leverer ydelser for forbedring af muligheder for rent vand 
og hensigtsmæssig afledning af spildevand. I alt 15 projekter er 
gjort klar, og det drejer
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sig om at lave en pumpebrønd og en toiletbygning. Indbyg-
gerne på de aktuelle destinationer skal være med til at løse 
opgaven, der skal bruges lokale materialet i størst mulig om-
fang og så skal brugerne betale et minder beløb for brug af 
faciliteterne, med henblik på betaling af de fremtidige vedlige-
holdsomkostninger.

Et enkelt projekt vil beløbe sig til kr. 30.000, så når I klub-
ber melder jer til, skal I blot skaffe kr. 7.500, som kan dobles 
op hos Rotary Danmarks Hjælpefond og så igen hos Distrikt 
Grand.

Der skal kobles en Rotary Klub på i Sierra Leone, og her har 
distriktet fundet frem til, at der er 3 klubber i landet, som kan 
give en håndsrækning.

Rotary Cruise Fellowship

Rotary har en række fellowships hvor rotarianer med fælles 
fritidsinteresser har mulighed for at mødes på verdensplan. 
Antallet af fellowships er mangfoldigt, og der kommer nye til. 

Rotary Cruise Fellowship er et oplagt nyt fællesskab, hvor 
bolden ligger lig til at skyde i mål. Et større antal rotarianer 
afholder deres ferier ved at tage på cruise. Typisk er der op til 
60 forskellige nationer, som deltager på de større cruiseskibe, 
og her falder det helt naturligt, at nogle af de deltagende ro-
tarianere tager initiativer til at gennemfører Rotary møder for 
de ombordværende rotarianere. Husk næste gang når I tager 
på cruiseferie, at mødes med rotarianer fra mange forskellige 
lande, ved at realiserer Rotary møder.          

Rotary året 2014-15

Et nyt Rotary år står for døren. Niels Jørn Hahn fra Sønderbro 
Rotary Klub tager over og den nye guvernørgruppe kommer til 
at bestå af DG Niels Jørn Hahn, DGE Bjørn Erik Zebitz, DGN 
Katharina Sture Kristensen og IPDG Bent Michael Nielsen. Ny 
DGND vil komme til en gang i februar måned 2015.

Guvernørkædeskifte vil foregå tirsdag den 24. juni kl. 18.00 i 
Søofficersforeningen, Ovengaden oven Vandet 62 B, 2. 1415 
København K. De der ønsker at deltage, kan tilmelde sig ved 
at gå ind på rotary.dk under Sønderbro Rotary Klub.

Til alle klubber og rotarianere vil jeg sige mange tak for et 
meget positivt Rotary år. Det har været en utrolig positiv ople-
velse at komme på besøg i alle klubberne, og I har taget meget 
positiv imod mig alle sammen.

Med de bedste Rotary hilsener

Bent Michael Nielsen
Guvernør 2013/14
Distrikt 1470  
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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

Redaktion

 Ansvarshavende redaktør:
 Bent Michael Nielsen

 dg1470-1314@rotary.dk

 Layout og Produktion 
 Just Hartoft 

 just@hartoft.dk
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Distriktsorganisation 2013/14:

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 Nord, København 
Grundtvig, København 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, Egedal Morning, Frederiksborg, Frederikssund, 
 Frederikssund-Falkenborg, Halsnæs, 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, Kastrup,  
 København Ørestad, Sønderbro, Tårnby 

  

 AG område 7
 Jakob Volther
 Tlf: 49 14 57 60
 jv@rotary-yep.dk
 Copenhagen Strandparken, Brøndbyerne, 
 Hasle, Hundige-Ishøj, Hvidovre, Høje Taastrup, Nexø,
 Rønne, Taastrup

  

 AG område 8
 Henning Melsen
 Tlf: 44 65 13 42
 henning.melsen@hotmail.com
 Ballerup, Ballerup Sct. Jacob, Brønshøj, Gladsaxe,
 Gladsaxe Syd, Glostrup Albertslund, Herlev, Nuuk

  

 DG Bent Michael Nielsen
 Distrikt 1470 2013 - 2014
 dg1470-1314@rotary.dk 
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