Guvernørens nyhedsbrev
Rotary distrikt 1470
DG: Jens Erik Rasmussen

												
												Oktober 2012

Leder: Medlemsudvikling har to dimensioner
Når vi i disse spalter taler om medlemsudvikling er det som regel
klubbens, distriktets eller hele Rotarys medlemsbase, vi tænker
på.
Men ordet medlemsudvikling kan også udlægges på en helt anden
måde: udvikling af det enkelte medlem. Men hov?! Det plejer vi
da ikke at tale om i Rotary! Det minder da vist om personlig udvikling… Ja, det er rigtigt. Vi taler ikke meget om personlig udvikling
i Rotary. Vi vil hellere udvikle verden og alle dem udenfor os selv;
”service above self”, hedder det jo. Der er andre serviceklubber,
der har langt mere fokus på det, tænker vi måske – hvis vi overhovedet tænker over det.
Men det er i heldigste fald ærgerligt, i værste fald direkte forkert!
Vel kan man godt være medlem af en Rotaryklub i rigtigt mange år
uden at udfordre sin personlighed eller bringe sig selv ud i kanterne af komfortzonen. Det sker for eksempel hvis man opfatter det
ugentlige mødes 90 minutter som det centrale i Rotary, aldrig løfter
blikket fra klubben og middagstallerkenen og hvis klubben så i øvrigt ikke kaster sig over nogle af Rotarys utallige aktivitetstilbud.
Men så har man ikke opdaget hvad Rotary kan bruges til! Rotary
er blandt andet kammeratskab. Og blandt kammerater er det tilladt
at eksperimentere og at dumme sig. Sådan bør det i hvert fald
være i en Rotaryklub. Mange kender til angsten for at stå overfor
en forsamling og skulle tale. Den eneste måde at komme ud over
den angst på, er ved at udfordre den. Det er ikke noget bare jeg
siger. Det er også et psykologisk faktum. Er det også dit problem,
så bliv præsident i din Rotaryklub!! Så skal du nok få chancer for at
udfordre dig selv på den konto. Og så kan du ikke undgå at udvikle
dig personligt.
Rotary er et af verdens mest nuancerede og kvalitative aktivitetstilbud! Meningsfyldte aktiviteter ad libitum. Man skal bare sætte sig
i bevægelse – it’s there for the taking! Udforsk pakken! Besøg en
naboklub, heeelt alene en dag! Tag forbi en udenlandsk klub på
ferierejsen til Tyrkiet. Der er 34.000 at tage af i hele verden. Invitér
en udvekslingsstudent hjem til aftensmad en dag og lær noget om
hvordan Rotary har ændret deres liv. Det kan give inspiration til
også at udfordre sit eget. Tag et smut forbi www.rotary.org og se
alle de tilbud vi som organisation stiller til rådighed for det enkelte
medlem og for verden. Det kan risikere at ændre dit liv – og klubbens! I klubben kan du vælge at engagere dig i et af klubbens projekter og hvis klubben ikke har nogen, så tag initiativ til at den får
det. Uanset hvor lille det måtte syne. At hjælpe andre giver indsatsen mangefold igen og det kræver sjældent kompetencer ud over
dem vi alle er udrustede med. Men man kan risikere at få udviklet
sin personlighed. Og man kan risikere at få appetit på mere. Så er
det vel nok godt, at Rotary er livsvarigt!
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Distriktsguvernør for 2015-16 – kandidater skal findes nu!!
Rotaryhjulet drejer godt nok kun én gang om året, den 1/7. Men for
at det skal kunne lade sig gøre, må fjederen spændes i løbet af året,
så nogen er klar til at slå timeslaget!
Og med Guvernører er det sådan at de skal udpeges lidt mere end
to år inden de skal tiltræde. Det er der god mening i, for der er meget der skal læres, tanker der skal tænkes og mange planer der skal
lægges. En meget spændende proces!
Derfor efterlyser vi nu fra klubberne kandidater til denne spændende
og udbytterige post i en af verdens største NGO’er, erhvervsnetværk
og humanitære organisationer. Se jer om i klubben og spekulér på
om der ikke er en klubkammerat som I kunne se som distriktsguvernør og som fortjener dette skulderklap fra klubben! De eneste
formelle krav er at vedkommende skal have været præsident i en
Rotaryklub og medlem af Rotary i mindst syv år. Derudover må vi
sige at det i praksis er nødvendigt at være habil i engelsk.
Det koster ikke klubben noget at være guvernørklub og det
koster som udgangspunkt heller ikke kandidaten noget at bestride posten. Udgifter i embeds medfør dækkes af RI.
Tidsplanen er, at vi i løbet af 4. kvartal, dog senest 15. december
modtager indstillinger og sidst i 1. kvartal 2013 gennemfører interviews med de indsendte kandidater. Kandidaterne vurderes af et
panel bestående af fire guvernører (PDG, DG, DGE og DGN) samt
repræsentanter for fire klubber, der er udpeget ved lodtrækning ved
årsmødet for 14 dage siden. Klubbernes stemme er derfor vigtig.
Hvad gør I i praksis når I vil indstille en kandidat?
Få først kandidatens accept. Gå derefter ind på www.rotary.dk /
Distrikt 1470 / Dokumenter / 2012-13 Jens Erik Rasmussen / Nominering af Guvernør 2015-16”. Deri ligger ansøgningsformular og
vejledning.
Udfyldte ansøgninger sendes til mig på DG1470-1213@rotary.dk.
Kun navnet på den af panelet udpegede kandidat til guvernør
2015-16 offentliggøres.

Dansk bestyrelsesmedlem i Rotary International fra 2014-16!
Rotary International er internationalt delt ind i 34 zoner – ”regioner”,
der to-og-to deler 17 af RI’s bestyrelsesposter for en to-årig periode.
Danmark ligger i Zone 16 og deler bestyrelsesmedlem med Zone 15
der lige nu besætter posten med Ann-Britt Åsebol fra Sverige. Da
både zone 15 og 16 er underinddelt i hhv. 3 og 2 sektioner, som på
skift stiller op med bestyrelseskandidater, går der lang tid imellem at
danskere beklæder poster i RI’s bestyrelse. Det er således ikke sket
siden Peter Bundgaard fra Ry RK beklædte posten fra 1995-1997
Derfor er der rund til at kippe med flaget for PDG Per Høyen, Aarup
RK i distrikt 1460, der i perioden 1/7 2014-30/6 2016 skal beklæde
denne høje post i Rotarys øverste ledende organ, bortset fra generalforsamlingen. Per er indstillet af en nomineringskomité som
havde sammentræde i København i september.
Rent teknisk skal Pers valg bekræftes på næste Convention og de
specielle regler som gælder for denne post gør det muligt for klubber at nedlægge protest overfor Per som kandidat, hvis der er en
god begrundelse for det. Dette sker næsten aldrig. En sådan protest
skal være ledsaget af en modkandidat og være distriktet i hænde i
oktober. Ledelsen i distrikt 1470 støtter udpegningen af Per Høyen
som kandidat og ønsker tillykke med valget!!
For de særligt interesserede ligger RI’s formelle rapport om nomineringskomiteens arbejde på www.rotary.dk / Distrikt 1470 / Dokumenter / 2012-13 Jens Erik Rasmussen / Directorvalget.
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Klubundersøgelsen: Er vi hjælpsomme nok?
Som omtalt i første Månedsbrev har distriktet henover sommeren
gennemført en elektronisk spørge¬skema-undersøgelse af klubbernes samlede hjælpeindsats. Resultatet foreligger nu og blev første
gang omtalt på Distriktskonferencen. 38 klubber deltog i undersøgelsen hvilket er ca. 53 % og det er en tilfredsstillende svarprocent.
Den samlede rapport lægges op på www.rotary.dk / Distrikt 1470
/ Dokumenter / 2012-13 Jens Erik Rasmussen / Klubsurvey. De
enkelte klubbers svar kan ikke identificeres.
Formålet var at undersøge indsatsen for at blive klogere og også
gerne påvise at vi i virkeligheden giver langt mere end ”vi tror”. Og
forventningen er måske farvet af, at vi altid skal kæmpe hårdt for at
få flere penge til Rotary Foundation, f.eks. når vi sætter bidraget op
– midlertidigt som vi gjorde det med polioindsatsen, eller permanent
som sidste gang vi hævede beløbet.
Nu ved vi jo ikke noget om de resterende 47% og derfor ved vi heller ikke om det er rimeligt at ”forlænge” tallene ud til hele distriktet.
Men undersøgelsen viser at de 38 klubber totalt har fremskaffet
2.368.000 kroner. Det er meget flot ibetragtning af at alle distriktets
klubber bidrager med ca. 800.000 til Foundation, Polio og Hjælpefonden!
Pengene er fortrinsvis kommet fra arrangementer og fundraising i
en eller anden forstand. Få klubber har fonde eller kassebeholdninger, der kan mestre betydelige beløb. Det er langt mere end
vi havde forventet. De 38 klubbers uddeling svarer til et beløb på
1.000 kroner pr medlem i hele distrikt 1470!! Vi må sige at det er et
meget tilfredsstillende resultat. Selv når vi korrigerer for en enkeltdonation på USD 100.000 der blev givet til Københavns RK ved
90 års jubilæet og umiddelbart givet videre til Poliokampagnen, er
resultatet flot!

Læs nærmere om
de omtalte indlæg.
Tryk på nedenstående link

Link til: Facebook
Link til: Udlån af udstillings materialer
Link til: Rotary Norden
som elektronisk
medie
Link til: Guvernørernes
tidligere
nyhedsbreve

Medlemssituationen
Fra dette nummer af månedsbrevet vil I løbende kunne følge medlemsudviklingen i distriktet. En pil vil blive brugt til at indikere i hvilken retning medlemstallet går. Vi måler i forhold til årets start, dvs.
1. juli 2012. Detaljerne i tallene, f.eks. din klub, kan findes på
www.rotary.dk fra forsiden under Download.
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Ny formand for Foundation-udvalget
I sidste månedsbrev bragte vi en ”Stillingsannonce” hvori vi søgte
efter en ny formand for Distriktets Foundation-udvalg. Guvernørgruppen, der består af den siddende (DG), den forrige (IPDG) og
de to næste guvernører (DGE og DGN) har på annoncen modtaget
tre ansøgninger og gennemført en helt almindelig ansættelsesprocedure. Resultatet af denne procedure er blevet at vi har bedt Amer
Ramzan fra Holte Rotary Klub om at påtage sig opgaven at introducere The New Grant Model (tidligere Future Vision Plan) i distriktet
og få slået fast i rotarianernes bevidsthed hvad Foundation er og
hvad den kan bruges til.
Amer tiltræder formelt som formand 1/7 2013, men starter i udvalget
umiddelbart idet PDG Helge Andersen, Brønshøj RK er konstitueret
formand for hele dette Rotaryår. Vi byder Amer velkommen i distriktsledelsen og på formandsposten hvor han vil sidde i en tre-årig
periode.

Link til: Medlemsudvikling
Link til: Rotary.org
Link til: KlubSurvey
Link til: Guvernør 2015-16

72.000 USD savner arbejde!
Konstitueret formand for distriktets Foundationudvalg Helge Andersen bringer en efterlysning: Vi mangler ansøgninger fra klubber,
der kan finde gode, bæredygtige projekter for cirka 420.000 kroner
eller 72.000 USD. Det er det vi har i distriktets Foundationkasse til
umiddelbar brug. Pengene kommer fra det vi indbetalte til foundation USA(TRF) for tre år siden. Disse penge finder nu vej tilbage til
distriktet.
Vi opfordrer derfor distriktets klubber til at få sat sig i bevægelse for
at få fundet projekter frem og få lavet en ansøgning. Gerne nogle
klubber sammen. Brug eventuelt jeres AG som facilitator.
Detaljerne om hvordan man kan komme videre med ansøgningen
kan naturligvis fås hos Helge på: dg1470-0607@rotary.dk

Er der et liv efter Round Table – i Nuuk?
Selv om formentlig alle distriktsguvernører føler at klubbesøgene er
den mest givende og også mest anstrengende del af guvernørjobbet, er det ikke altid vi oplever at denne glæde ved guvernørbesøget
spejles hos det enkelte medlem! Derfor var det opsigtsvækkende
da jeg ved mit nyligt overståede klubbesøg i Nuuk Rotary Klub, af
Præsident Otto Strømman blev bedt om at holde hele to guvernørmøder!
Dette var imidlertid Ottos reaktion på PETS- og Instruktionsmødernes opfordring til alle klubber om at koncentrere en del af indsatsen
for at få nye medlemmer om New Generation og 30-40 klubberne,
f.eks. Junior Chamber og Round Table/Ladies Circle. Det var et
markedsføringssignal som stemte med Ottos egne tanker for sit
præsidentår.
Derfor havde Otto lavet et af frokostklubbens møder om til et aftenmøde hvortil var inviteret de stedlige Round Table hhv. Ladies Circle
klubber (RT er fortsat en herreklub og har derfor LC til pigerne efter
samme model som Rotary har Inner Wheel). Jeg blev ved den lejlighed bedt om at give vore RT/LC-slægtninge en opdatering på hvad
Rotary pt. er for en størrelse og jeg valgte at gøre dette under titlen
”Er der et liv efter Round Table?”
Ved et hyggeligt og meget velbesøgt møde i Royal Arctic Lines kantine, fik vi udbredt kendskabet til vores organisation til et publikum,
som efter pensionering fra RT som 40-årige jo må have et aktivitetstilbud! Mon ikke der er et lignende informationsbehov i vore hjemlige
RT/LC-klubber som Rotary kunne påtage sig??
En stor tak til Otto Strømman og Nuuk Rotary Klub for dette initiativ,
der i bedste Rotaryånd kan kopieres af hvem som helst, der har lyst!
Jeg deltager gerne og gentager indlægget….
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Bidrag til månedsbrevet!
Selvom månedsbrevet også er en af guvernørens forpligtelser gør
det jo ikke noget at det også er læseværdigt og aktuelt og spejler
hvad der sker i distriktet. Derfor er klubber såvel som enkelte rotarianere velkomne til at indsende artikler eller stof der bringes i månedsbrevet. Det kan være et arrangement I vil gøre reklame for eller
en sag I vil slå et slag for – ingen formelle begrænsninger, udover at
det naturligvis skal være distriktsrelevant. Indsend jeres bidrag på
mail dg1470-1213@rotary.dk

Distrikt 1470 og 1480 inviterer til et fælles Foundation Seminar
I lighed med tidligere år holder de to nabodistrikter 1470 og 1480
et fælles seminar om aktiviteterne i Rotary Foundation, der denne
gang vil vær præget af forberedelserne til New Grant Model. Seminarte afholdes
Torsdag den 7. Februar 2013 kl. 17.00 – 21.00
På Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Som distrikternes Rotary Foundation Chairman (DRFC) indkalder
vi hermed repræsentanter fra klubberne til at deltage i ovennævnte
Foundation Seminar.
Distrikternes ledelse opfordrer alle klubber til at udpege en Foundation ansvarlig og samtidig nedsætte et udvalg som kan arbejde sammen med distriktets Foundation udvalg.
Formålet med seminaret er at kunne give klubberne en generel og
bred orientering om Rotary Foundation, med særlig vægt på at øge
kendskabet til strukturen bag Foundation og kendskabet til alle de
gode programmer, der står til rådighed for klubberne.
Verdenspræsidentens og dermed guvernørens hovedtema for dette
Rotaryår er: Peace through Service
Det er derfor meget væsentligt, at klubben sender en repræsentant
til seminaret, som gennemføres uden deltagerbetaling.
Af hensyn til planlægningen bedes I gå på portalen snarest mulig,
og inden den 1. februar 2013, og foretage jeres tilmelding/afmelding.
www.rotary.dk.
Skulle I have spørgsmål til seminaret kan I kontakte Amer Ramzan

Distriktskonferencen oktober 2012
En dejlig distriktskonference er slut, har du lyst til at se et lille udpluk
af dagen kan du blot trykke på nedenstående link:
Video fra distriktskonferencen på AFUK
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Link til Evaluering over distriktskonferencen
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DG Jens Erik Rasmussen
Distrikt 1470 2012 - 2013
dg1470-1213@rotary.dk

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 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
Katharina Sture Kristensen
Tlf: 23602963
1470ag4@gmail.com
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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