Anderledes møder i en anderledes tid
Som Assisterende guvernør (AG) har jeg
opfordret præsidenterne til at holde tæt
kontakt (ikke fysisk) med klubberne og dets
medlemmer. Det er sket i mange klubber. Jeg
har forsøgt at følge klubberne og den måde,
de afvikler møderne på. Jeg har også
foretaget stikprøver til klubber udenfor mit
ministrikt. Mange klubber har ikke afholdt
nogen form for møder og har aflyst helt frem
til kædeoverrækkelsen i juni.
Men der er afholdt online møder med
foredrag, 3 minutter, optagelse af nye
medlemmer og nyt fra klubbens medlemmer.
Ærgerligt at så få klubber har prøvet denne
mødeform. Den fungerer fint. Systemerne er
mange, men ikke svære at gå til.
Andre klubber har holdt udendørs møder.
Det er gennemført gåture i mindre grupper,
besøg på udendørs seværdigheder i mindre
grupper og lignende.
Et helt anderledes og velplanlagt møde blev
gennemført i Ringsted Sct. Bendts
Rotaryklub:

Præsident Henning Jensen ved madboden
Billederne er fra klubbens facebook ( åben)

Rotary Drive In- speed dating møde
hos præsidenten Henning Jensen
Med tilladelse fra præsidenten citerer jeg fra
ugebrevet:
Da vi kom til Baunehøjgård var alt forberedt.
Græsset var slået, gårdspladsen revet.
Henning havde etableret en nummereret
bane, så vi kunne parkere på hver side af 2
afmærkningsbånd og selv stod han ved sin
nyetablerede mad- og drikkebod og uddelte
lækre sandwich, øl/vand og lidt sødt.

Kl. 18.30 udråbte præsidenten aftenens
regler. Han havde medbragt et horn og på
signal fra hornblæseren kørte alle frem til
næste nr., så vi kom til at holde ud for – og
tale med - den næste. Det fungerede
nogenlunde.
I starten var der lidt småregn, men da solen
kom frem stod vi ud af bilerne og dannede
grupper på 3 – 4 mand, selvfølgelig med den

af Søren ( Brostrøm) og Mette ( Fredriksen)
beordrede afstand. Jeg tror vi havde
mulighed for at tale med alle
Problemer opstod, når man var så optaget af
diskussionen, - eller når man ikke kunne gøre
sig færdig. Så opstod der trafikpropper, så
bilhornene måtte tages i brug.
Jeg har ikke overblik over aftenens mange
emner, men jeg vil tro, at corona
restriktionerne fik lidt omtale. Samtidig
kunne vi konstatere, at Henning har gæs i
baghaven. Det lyder voldsomt, når et par
hundrede letter på én gang
I aftenens løb kørte der en konkurrence: Hvor
mange golfbolde er der i dette glas. Keld
gættede det rigtige tal og gjorde sig dermed
fortjent til præmien: en flaske med ukendt
indhold.
Herefter kunne Henning afslutte en vellykket
aften i det fri, etableret på grundlag af en god
ide ́.
Bemærkninger: der var indhentet
polititilladelse til arrangementet og der blev
ikke sunget.

Jeg synes at det var et prisværdigt
arrangement. Det kunne også afprøves efter
Coronatiden
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