
Vi gennemfører 2 kurser i 2020-21
Hvert kursus består af 3 moduler

2020:

RLI - 1450 
HOLD 14 - Efterår 2020

19. september
31.oktober

21. november

Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700 Horsens

Ansøgningsfrist:
20. maj 2020

2021:

RLI - 1450 
HOLD 15 - Forår 2021

6. februar
20. marts
24. april

Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700 Horsens

Ansøgningsfrist:
15. januar 2021

Ansøgningsskema findes på 
Rotary Danmarks hjemmeside:
 
https://www.rotary.dk/
districts/distrikt-1450/documents

Ansøgning sendes til:
dg1450-1920@rotary.dk

R O T A R Y 
L E A D E R S H I P 
I N S T I T U T E

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

DISTRIKT 1450



Modul 1
En rotarianer

Modul 2
Klubben

Modul 3
Rotary netværket

Medlemsskab

Mit 
Rotary

Engagér
medlemmer

Etik og Rotary
i dagligdagen

Attraktivt
Rotary

Rotary
forventninger

RLI og fremtidige
forventninger

Service

Foundation

Service-
projekter

Målrettet
service

International
service

Rotary
muligheder

Gør en forskel

Lederskab

Indsigt i ledelse
af frivillige

Strategiplan 
og  analyse

Teambuilding

Kommunikation
på klubplan

Image og PR

Effektive 
ledelsesstrategier

Uddannelsen gennemføres 
som dialogbaseret og inter-
aktiv undervisning med højt 
tempo, stor aktivitet og udnyt-
telse af deltagernes engage-
ment og professionelle bag-
grund.

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

Prisen for deltagelse i uddan-
nelsen er 1.450,- kr.

Beløbet dækker kursusmateri-
ale og fortæring.

For dette beløb modtager del-
tageren en øget viden om Rota-
ry og nyttige ledelsesværktøjer 
til brug i klubben, og motiveres 
til at blive en endnu mere entu-
siastisk og udviklingsorienteret 
rotarianer.

Underviserne er engagerede 
rotarianere, som har deres 
undervisningskompetencer fra 
deres professionelle arbejde, 
og fra deres virke i Rotary. 

FRA holD 3:

Per Nygaard: 
RlI-kurset er et spændende og meget 
lærerigt kursus som virkelig åbner ens 
øjne for hvad Rotary er. Jeg vil gå hjem 
og anbefale mine Rotarykammerater til at 
deltage fremover. 

Linda Sterndorff: 
Jeg går hjem med en solid værktøjskasse, 
som vil blive en god ballast i mit fremti-
dige arbejde i Rotary. 

Holger Heldbo: 
RlI er for alle Rotarianere - uanset om du 
er ung, gammel, ny eller erfarren rotari-
aner. RlI giver indblik i hvad Rotary er og 
de utallige muligheder det byder på.

Vi arbejder blandt andet med:

•  lederskab i en frivillig 
 organisation (Rotary)
•  Rotary Foundation
•  Medlemsudvikling
•  Analyse af en Rotary klub
•  Rotarys muligheder
•  Kommunikation og PR
•  Deltagelse i internationale  
 opgaver

Ønsker du at få yderligere 
oplysninger, kan du henvende 
dig til

RLI Chair
Jan Aagaard
dg1450-1920@rotary.dk
Telefon 23 83 88 44

Testimonials:

FRA holD 1:

Mette, 
Præsident Rotary Connect 
Silkeborg: 
Jeg var på uddannelsen i foråret 2014 
og kan varmt anbefale alle rotarianere at 
tilmelde sig. 

Det var en pragtfuld oplevelse med yderst 
engagerede undervisere og en helt fanta-
stisk undervisningsform, der både giver 
energi og spændende diskussioner. 

Jeg har aldrig før prøvet at være på en 
uddannelse/kursus, hvor man efter 7-8 
timers undervisning ikke er træt, men i 
stedet kommer hjem fyldt med ny ener-
gi. En helt eminent måde at udvide sit 
netværk på, samt blive klogere på Rotary 
og ledelse af frivillige. 

En tak fra mig til de vidunderlige menne-
sker, jeg mødte i efteråret.

Da jeg desværre blev forhindret til den 
sidste undervisningsdag, er jeg så heldig 
at få lov at fuldføre uddannelsen på 
næste hold - og jeg glæder mig! 

De bedste hilsner og anbefalinger. 


