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Et godt tilbud til dig:
- Der ønsker at udvide dit Rotary netværk
- Som vil gøre en forskel i din klub 
- Som gerne vil kende og nyttiggøre alle de 

muligheder, der er i Rotary.

Indhold
Uddannelsen gennemføres som dialogbaseret 
og interaktiv undervisning med højt tempo, 
stor aktivitet og udnyttelse af deltagernes 
engagement og professionelle baggrund. 

RLI er en investering i fremtiden for din klub og 
et tilbud til den rotarianer, der vil gøre en 
forskel.

Tidligere deltagere siger:
FRA HOLD1: 1461 Kristian Hjerresen, 
Præsident , Gråsten:
”Det var en særdeles udbytterig dag. Emnerne 
som vi både skulle arbejde med og lytte til var 
relevante. Gruppeopgaverne var gode – der var 
noget at tænke over. Jeg ved nu meget mere 
om Foundation, og jeg ved mere om Rotary.org 
Og da Prepets kom lige midt i modulerne, 
medførte det, at jeg er endnu bedre klædt på 
l rollen som præsident. Jeg blev i det hele taget 
klogere på Rotary”

Praktisk information:
RLI - i Distrikt 1461 

Der afholdes RLI næste gang i foråret 
2023 på følgende datoer:
Modul 1: Lørdag d. 25. februar 2023
Modul 2: lørdag d. 25. marts 2023
Modul 3: Lørdag d. 22. april 2023

Alle moduler afholdes på:
Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92, 
5592 Ejby

Pris for deltagelse:
Det koster kr. 2.195 at deltage i RLI

Beløbet dækker kursusmateriale og 
fortæring til alle 3 moduler.  

For at deltage skal man have sin 
klubpræsident til at anbefale sig. 
Tilmelding først gældende ved 
indsendelse af Ansøgningsskema RLI 
2023.

Tilmeldingsfrist: d. 01. februar 2023 

Ønsker du at få yderligere oplysninger, 
kan du henvende dig til:
RLI Chair Peter Larsen-Ledet 
larsenledet1971@gmail.com

På RLI arbejdes der blandt andet med: 
• Lederskab i en frivillig organisation 
• Rotary Foundation 
• Medlemsudvikling 
• Analyse af en Rotary klub 
• Rotarys muligheder 
• Kommunikation og PR 
• Deltagelse i internationale opgaver 
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