
 

 

København Grundtvig Rotary klub   
 
 
ROTARY ER…. 
Den moderne fortælling om Rotary handler om, at ingen anden bevægelse, netværk eller 
forening kan tilbyde den unikke kombination af et verdensomspændende business netværk 
og medlemsskab af en familie, hvor etik, moral og tryghed går hånd I hånd med  
- kompetenceudvikling  
- det at gøre noget for andre  
- sjove oplevelser og  
- forankring I nærmiljøet.  
 
Rotary er først og fremmest et (internationalt) netværk for ledere, selvstændige, konsulenter 
og andre aktive mennesker, der mødes ugentligt med henblik på gensidig inspiration og 
udvikling. Rotary har på verdensplan ca. 1,2 mio. medlemmer.  
Vi er en u-politisk og ikke-religiøs organisation.  
Som medlem af Rotary er du velkommen i klubber over hele verden. 
 
Ud over selve netværket, men lige så vigtigt, er Rotary en velgørende organisation, som 
støtter nationale og internationale projekter samt har verdens bedste ungdomsudveksling. 
 

 
HVORNÅR, HVOR, 
HVAD….. 
København Grundtvig RK har 
eksisteret i mere end 60 år. 
 
Vi mødes hver tirsdag kl. 17.30 – 
19.00 på Restaurant Bellahøj.   
 
Typisk indleder vi mødet med en sang.  
Dernæst har vi et interessant foredrag om et aktuelt emne, et kulturelt indslag, et 
virksomhedsbesøg eller lignende.  
Et af klubbens medlemmer holder ”3 minutter”, som er et kort indslag med et valgfrit emne. 
Desuden har vi ofte et statuscheck på, hvordan vores udvekslingsstuderende trives, og 
hvordan klubbens andre projekter forløber. 
 
Mødet indeholder et hyggeligt måltid med et glas vin og kaffe. 

 
 



 
 
 

HVEM kan blive medlem 
 
Vi tilbyder medlemskab til aktive kvinder og 
mænd, som er velanskrevne i deres erhverv, 
og som kan gå ind for Rotarys formål. 
Formålet i Rotary er, at fremme og styrke 
viljen til at tjene andre som en forudsætning 
for al god virksomhedsdrift, og kan anskuelig-
gøres ved, at Rotary opmuntrer den enkelte 
rotarianer til: 
• at udvikle sit netværk 
• at være åben for andres mening og vise 
  forståelse for andres vilkår 
• at anerkende andres indsats og arbejde 
• at virke til gavn for international forståelse 
• at interessere sig for det omgivende samfund 
  og yde en humanitær indsats. 
  
 

 
 
 

 

HVORDAN bliver du medlem 
Normalt starter medlemsskabet med en deltagelse i 2  prøvemøder hvor det potentielle nye 
medlem kan orientere sig og afprøve om medlemsskabet kan passe. 
Herefter vil der blive udsendt en besked til alle medlemmer om den mulige optagelse (grønt 
papir) støttet af to af klubbens medlemmer, og de enkelte medlemmer kan derefter evt. 
nedlægge veto mod optagelsen, hvilket ikke er sket i vores klub de sidste 20 år. 
Efter en periode på ca. 14 dage vil du derefter blive optaget med en kort højtidelighed på et 
ordinært klubmøde.  
Ved den lejlighed modtager du Rotary-nålen samt et optagelses dokument. 
Klubben tilknytter en mentor til alle nye medlemmer til at vejlede og orientere om Rotary i 
den første tid som nyt medlem. 
 
Der knytter sig nogle omkostninger til medlemskabet: 
Kvartalskontingent på 700 kr. som dækker udgifter til velgørenhed og udvekslingsstudent. 
Mødebetaling er 180 kr. ( kan afvige ved særlige møder) 
 

 
 

Du kan læse mere om  
København Grundtvig Rotary klub her:  
 
www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/klubber/koebenhavngrundtvig/ 
 
Kontakt: Formand for medlemsudvalg Susanne Gram-Hanssen 
Mobil 20801056 – email: sgh@5s.dk 
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