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PETS møde 08. maj 2021 
 
Præsident Elect Træningsseminar og instruktionsseminar for sekretær electer og Councellors  
 
Synlighed – Udvikling – Fællesskab 
 
Kære præsident electer, sekretær electer og Councellor    
 

Det har været og er en utrolig vanskelig tid, hvor vi har været ramt af restriktioner på grund af 
Corona. Sidste år tilstræbte vi at lave et fysisk PETS seminar, som desværre måtte aflyses.  
I år delte vi så PETS i 2 møder. Første gang 27. marts var for præsident electerne og var rent ONLINE 
og nu bliver anden gang 08. maj, hvor vi fysisk samler præsident electerne  i de små minidistrikter. 
Vi har så sekretærer electerne og distriktets Councellors med ONLINE. Med den nyeste teknologi og 
de erfaringer vi har fået i det forløbne år, forventer vi at det vil blive med et godt udbytte.  
 
Det har været utroligt spændende at møde alle Præsident Elect’erne og opleve den aktivitet og 
forskellighed, der er i klubberne. I min tid som AG har jeg arbejdet meget for distriktets synlighed i 
klubberne, og det vil også være et af mine fokusområder i mit år som Guvernør:  hvordan kan 
distriktet hjælpe jer og de enkelte klubber med de udfordringer som organisationen står over for?  
 

Temaet i år er attraktive klubber 
  
• Hvordan sikrer vi fastholdelse af medlemmer i denne Corona tid og fremover,  

hvor mange møder primært kan foregå ONLINE? 

• Social tilknytning 

• Fastholdelse af medlemmer 

• Nye medlemmer – ikke mindst fastholdelse af nye medlemmer 

• Foundation, Hjælpefond og End Polio: Hvad kan vi lave fælles på tværs af klubberne? 

• Tilbud fra Distriktet om videreuddannelse  

• Erhvervsnetværk 
 
Hvad er dit ansvar og rolle, som kommende præsident, sekretær, kasserer, CICO og Counsellor? 
 

Mange Rotary hilsener  
 
Reinhard Sværke-Jessen 
DG - 2021-2022 - D1480 
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09:45 ZOOM åbner for alle deltagerne  
 

PETS – 08. maj – Del B – Præsident Electer 
10.00 – 10.15  Velkomst, praktiske informationer samt oplæg til dagen v DGE Reinhard Sværke-Jessen 

10.15 – 10.30  Internationalt arbejde   Kim Skourup 

10.30 – 10.55  Velkomst, præsentation af det kommende strategiarbejde, 

praktiske informationer samt et kort oplæg til dagen v DGE 

Reinhard Sværke-Jessen 

10.55 – 11.10  Kaffepause AG’erne 

11.10 – 11.30  Uddannelse   Philip Green 

11.30 – 11.50  Foundation  John Hvass 

11.50 – 12.05  RDH   Ulla Winther Koch 

12.05 – 12.40 Gruppedrøftelse i de respektive AG grupper ud fra formulerede 

spørgsmål vedr. Foundation og RDH 

AG’erne  

12.40 – 13.10  Frokost   

13.10 – 13.40  Attraktive klubber  Rina Sture Kristensen 

13.40 – 14.10  Gruppedrøftelse i de respektive AG grupper i relation til emnet 

attraktive klubber 

AG’erne 

14.10 – 14.20  Afsluttende spørgsmål og bemærkninger i AG grupperne Plenum 

14.20 – 14.30 Tak for i dag v. DGE Reinhard Sværke-Jessen 

 

PETS – 08. maj – Sekretær electer  
10.00 – 10.15  Velkomst, praktiske informationer samt oplæg til dagen v DGE Reinhard Sværke-Jessen 

10.15 – 10.30  Internationalt arbejde   Kim Skourup 

10.30 – 10.55  Sekretæruddannelse  Jørgen Måløv  

10.55 – 11.10  Kaffepause  

11.10 – 11.30  Uddannelse    Philip Green 

11.30 – 11.50  Foundation  John Hvass 

11.50 – 12.05  RDH   Ulla Winther Koch 

12.05 – 12.30  Frokost   

12.30 – 14.20  Sekretær kursus – fortsat Jørgen Måløv 

14:20 Tak for i dag Jørgen Måløv 

 

PETS – 08. maj – Councellor  
10.00 – 10.15  Velkomst, praktiske informationer samt oplæg til dagen v DGE Reinhard Sværke-Jessen 

10.15 – 10.30  Internationalt arbejde – plenum   Kim Skourup 

10.30 – 11.30  Arbejdsmøde for Counsellor Kim Skourup 

11:35  Tak for i dag Kim Skourup 

 

Vi ser frem til at mødes med jer 08. maj 
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