Hej jeg hedder Flemming Ulka jeg er 56 år gammel
men ter mig som en på 36. Gift med Rikke som er
46, på 21’ende år og har 2 skønne piger der er
teenagere med stort T lige nu. Civilt driver jeg en
Skobutik med eks. sikkerhedssko og brandstøvler og
dækker hele landet med det.
Jeg blev optaget i Nørre Alslev Rotary Klub i Januar
2015 og efter under 6 måneders aktiv tjeneste
overtog jeg Klubmester hvervet og i samme
moment kom jeg med i Klubbens PR udvalg. Efter 2
år som Klubmester blev jeg Præsident elect og derefter 2 på hinanden følgende år
var jeg Præsident.
Mens jeg var Præsident var jeg også formand for PR udvalget i klubben og er nu
blevet formand for PR udvalget i Distriktet sideordnet.
I perioden har jeg brugt lidt tid på at lære Rotary at kende på alle de måder det kan
lade sig gøre, på både RLI og RLI Graduate og ellers deltaget i de seminarer og
Distriktskonferencer etc . det har været muligt.
Distriktets PR udvalg som består af 5 medlemmer er startet på en frisk med helt nye
kræfter på alle poster, og vi har en overordnet plan:
Det er at Distriktet skal være synligt på relevante medier. Og alle skal vide hvad vi i
distriktet står for, vi skal ligeledes sikre at alle arbejder efter samme mål, der er at
udvikle Distriktet til et attraktivt sted at bruge en stor del af sin fritid. Det vil vi gøre
ved at engagere de enkelte klubber til at arbejde efter vores fælles mål og byde ind
med alt hvad i kan.
Jeg tror på at hvis ikke vi samarbejder taber vi, men hvis vi samarbejder bliver vi
meget stærke.
Alt arbejde vi vil gøre i PR udvalget opbygges efter vores fælles 4 punktstest som lige
genopfriskes her hvis i skulle have glemt den.:
Er det sandt?
Er det retfærdigt for alles vedkommende?
Vil det skabe velvilje og bedre venskab?
Vil det være gavnligt for alles vedkommende?
Jeg syntes Distriktets motto skal være ”Each one bring one” og det vil jeg arbejde
efter som PR Formand hvis alle arbejder med mig efter det, så når vi at blive et
stærkt Rotary igen i Danmark.
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