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Det er soleklart for enhver: 
Klubben beslutter selv hvem, 
hvorfra og hvordan den vil 
rekvirere nye medlemmer.

Klubberne er ikke alle lige optimistiske, 
når det gælder udsigten til medlemsfornyelse 
/-fastholdelse. 

Fornyelse!! Med det mener jeg ikke: væk 
med de gamle medlemmer! Ej heller væk 
med de nyere rotarianere! Betyder medlems-
fornyelse blot medlemserstatning? Eller TØR vi 
tage konsekvensen og FORNY os, når vi søger 
medlemmer til klubben?

Lidt på den samme måde, hvis man 
spørger: Er du klar til udvikling?? – svarer alle 
automatisk: JA-da, helt klart. Ordet udvikling 
er jo et positivt ord.

Er spørgsmålet i stedet: Er du klar til foran-
dring? – svarer man nok lidt tøvende: Øhhh, 
jaaa, men det kommer da an på HVILKEN 
forandring. (Trods vi alle burde vide af erfa-
ring, at et ja til ”udvikling” ER det samme som 
at sige ja til ”forandring”!)

Ingen klub kan udvikle sig, 
uden at der er forandring

Det er den medicin, alle klubmedlemmer 
må acceptere, hvis vi vil klubben det godt. Alt 

 - 4 ændringer 
om året kan afhjælpe det!

andet er uklogt. Og nedbrydende for klubbens 
overlevelse.

Rigtig mange klubber vil gerne tænke nyt 
– også medlemsmæssigt! Men den strander tit 
på, at man er usikker på, om den pågældende 
vil falde til.

De klubmedlemmer, der har været med i 
længst tid, og som har ydet og sikkert yder en 
stor indsats, har måske i særlig grad ansvar 
for at sikre, at klubben fornyer sig! De har 
erfaring med, hvad der har skubbet klubben 
frem – men også, hvad der ikke har fungeret. 
Tag bolden, og skab en klub, hvor det SKAL 
være ok at tænke tanker – og skabe et ”Ud-

viklingsmiljø”!! Understøt og bak op om dem, 
der gør det. Den ældre rotarianer skal være 
garant for, at der er en stemning og energi i 
klubben, der efterspørger og inviterer ”foran-
dring” ind konstant.  

Vi skal turde sige, fx: har vi den rigtige 
”åbningstid” for dem, vi ØNSKER at tiltrække? 
Giver vi plads til forandring? Hilser vi nye 
initiativer velkommen – og bakker vi dem op, 
selvom vi ikke selv har fostret dem? Får vi 
brugt hinanden godt nok – alle sammen?

Har klubben et nedskrevet DNA, der siger, 
at vi ikke VIL gå i stå, at vi VIL fornyelse – 
herunder reel fornyelse i medlemsskaren? Og 
at vi faktisk VIL være et spejl af det samfund, 
vi lever i?

   

Kvartalets nytænkning om 
klublivet! 

Var det en uoverkommelig opgave, om vi 
lover hinanden, at vi ændrer noget i klubben 4 
gange om året?

For ændringens egen skyld – næ!
Fordi vi tror på, at fornyelse BØR være en 

del af vores DNA.
Det vil skabe en mere dynamisk klub – så 

medlemmerne ”strømmer” til - OGSÅ grupper, 
vi måske ikke har gået så aktivt efter tidligere.

Christian Boldsen, DG 2016-17

TØR DU TÆNKE NYT?
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Dette Rotary-års tema ”Rotary Serving Hu-
manity” er for alvor relevant på denne side af 

årsskiftet. The Rotary Founda-
tion fejrer 100 års fødselsdag, 
og samtidig har vi aldrig været 
tættere på for alvor at sige ”bye-
bye polio”. Der er altså god 
grund til at være glad, stolt og 
håbefuld, når man er en del af 
Rotary-familien.

Det er også disse følelser der 
melder sig, når vi gennemfører 

gode projekter til gavn for andre, hvad enten det 
er lokalt, nationalt, eller internationalt.

Der er dog en tanke, som især fylder meget 
hos mig, når vi planlægger og udfører projekter; 
”vi løfter bedre i flok”. Så hvorfor løfter vi ikke 
mere i flok?

Både Rotary og Rotaract har altid gang i nogle 
virkelig gode projekter, og jeg undres ofte over, 
hvorfor vi ikke samarbejder om flere af disse.

I distrikt 1440 har vi i dette Rotary år startet et 
projekt, som planlægges og udføres i et samarbej-
de mellem Rotaract og Rotary i distriktet. Det 
er en stor fornøjelse at være en del af distriktets 
Shelterbox/Water Survival Box udvalg, og når vi 
mødes komplementerer vi hinanden rigtig godt.

I min tid i udvalget har jeg oplevet, at Rotari-
anere er gode til at være realistiske; de ved hvad 
der er at gøre med, hvor lang tid det tager, og 
de er gode til at eksekvere. Rotaract er ofte mere 
drømmende, og har en masse gode idéer, et an-
derledes syn på tingene og en stor portion energi.

Så hvorfor udnytter vi ikke hinanden mere og 
bedre? Hvis vi løfter i flok, løfter vi stærkere og 
større. Lad os gøre brug af hinandens kompeten-

Fælles projekter for Rotary og 
Rotaract – om at løfte bedre i flok!

cer, så vi sammen kan skabe projekter der er 
endnu større, endnu bedre og til endnu mere gavn 
for andre både lokalt, nationalt og internationalt. 
Vi har så meget vi hver især kan bidrage med, 
og vi har muligheden for at lære rigtig meget af 
hinanden.

Så næste gang du er med til at arrangere et 
projekt, hvad enten du er rotarianer eller rotarac-
ter, så tag fat i din lokale Rotary- eller Rotaract 
klub, og lad os sammen gøre ”Rotary Serving 

Humanity” til et endnu mere gældende tema.
Til slut vil jeg ønske alle rotarianere og rotarac-

tere et rigtig godt og aktivt nytår!
Lea Erbs

Kronjyllands Rotaract Klub
DANIO Præsident 2016/2017

Artiklen er skrevet som månedens leder på Ro-
tary-web’en. Disse kom tidligere på log-in siden, 
men kan nu findes under ’Rotary Danmark’.

Rekordmange projekter 
– men snart er kassen tom

Danmarks Rotary klubber har et højt aktivitets-
niveau omkring projekter – i det mindste målt 
på ansøgninger om støtte fra Rotary Danmarks 
Hjælpefond. Fonden har haft et budget for inde-
værende år på 1.720.000 kr., og pr. 31.12. var 
der kun 147.000 kr. tilbage til udlodning.

Som det ses i skemaet, har klubberne i distrikt 
1440 fået ca. 25 % af det bevilgede beløb, og det 
må vel tages som udtryk for, at vi arbejder mål-
rettet med projekter, og at vi udnytter muligheden 
for at hente økonomisk støtte fra Hjælpefonden.

Desværre tegner det til, at kassen bliver meldt 
tom meget snart – og at klubberne derfor først 
kan søge igen i det nye Rotary-år. Det var en god 
beslutning, der blev taget for fire år siden om 
gradvist at forhøje indbetalingen til Hjælpefonden 
med 20 kr. årligt pr. 
medlem – fra 80 kr. 
i 2014 til 160 kr. fra 
det kommende år. 

Men den slunkne 
kasse understreger 
behovet for, at der 
også kan indbetales 
frivilligt til Hjælpe-
fonden – foruden det 

rent praktiske forhold, at der kræves et vist antal 
frivillige indbetalinger for at fastholde muligheden 
for skattefradrag af indbetalinger. Se på hjemme-
siden under ’bidrag’.

På hjemmesiden kan man også se de enkelte 
bevillinger til klubberne under Programmer > 
Hjælpefonden.

Projektstøtte fra 
Rotary Foundation

Fire klubber i distriktet har søgt støtte fra DDF-
midlerne. Disse projekter er lige nu til godkendelse 
i Evanston. I øjeblikket er distriktet i dialog med RI 
omkring de enkelte projekter, og vi forventer en 
godkendelse ultimo januar 2017, så distriktet kan 
udbetale pengene medio februar 2017.

Distrikt Ansøgninger Afslag Udgået Under 
behandling

Ansøgt 
beløb

Bevilget 
beløb

Ikke 
afklaret

1440 19 2 2 0 448.035 394.635 0
1450 29 4 0 0 540.250 434.250 0
1461 16 0 0 0 257.800 257.800 0
1470 25 5 0 0 540.550 369.050 0
1480 13 1 0 0 116.629 116.629 0

I alt 102 12 2 0 1.903.264 1.572.364 0
Budget 1.720.000
Rest 147.636



NYT I 1440 - JANUAR 2017 3
Per Hylander 
udnævnt til 
Special 
Adviser

Per Hylander, 
Dronninglund 
Rotary Klub, er 
af President John 
Germ blevet 
udnævnt til Special 
Adviser for et 
nyt distrikt nr. 
2232, der dækker 
Ukraine og Hvide-
rusland (Belarus).

 Opgaven bliver at udarbejde og 
implementere en strategisk plan for 
distriktet, og aftalen løber frem til 2020.

Fra distrikt 1440 skal der lyde et 
varmt til lykke til Per med udnævnel-
sen!

Hjørring Morgen Rotary 
Klub har ved en juleauk-
tion indsamlet 60.000 kr. 

Ideen startede til distriktskonferen-
cen, inspireret af Rotaract-ideen ”Tænk 
ud af Boxen”, hvor vi blev bedt om at 
tage ejerskab på dette projekt. 

Vi tog et morgenmøde, hvor vi star-
tede med at være to hold, der skulle 
kæmpe mod hinanden. Hvert hold 
kom med mange gode bud på, hvordan 
forløbet kunne være. Ideerne var man-
ge, og meget ambitiøse. Dog fandt vi ret 
hurtigt ud af, at det skulle være meget 
enkelt for at få bidrag, og for at få klub-
bens medlemmer til at tage ejerskab i 
det. 

Vi valgte hur-
tigt at slå holdene 
sammen, da vi 
mente, det ville 
indbringe flere 
penge. Derudover 
havde vi mere 
styr på, hvem der 
spurgte hvem. 

Blandt ideerne 
var kunstauktion 
via Facebook, 
”Amerikansk lot-
teri”, hvor hvert 
lod à 100 kr. 
udløste en chance 

“Tænk ud af box’en” gav pote:

Hjørring Morgen har 
købt 12 shelterboxe

for at vinde et ferieophold i Skallerup 
Seaside Resort. Endelig fik vi indsamlet 
23 sponsorerede præmier til en juleauk-
tion, vi afholdte i klubben. Her kunne 
bydes på alt fra en ½ gris til polering af 
bil, rødvin, gourmetmiddag, rådgivning 
fra advokat, ingeniør og arkitekt + m.m.

Det hele var med til at ryste klub-
ben godt sammen, og vi fik i løbet af 
en lille måned indsamlet 17.000 kr. via 
Amerikansk lotteri, og selve auktionen 
indbragte 43.000 kr. 

Det gør, at Hjørring Morgen Rotary 
Klub med stolthed fik løftet i flok, og 
klubben har nu købt 12 Shelterboxe via 
Hjælpefonden. 

Godt nytår fra Hjørring Morgen! 
Kristian Rask

Præsident Hjørring Morgen RK

Nytårsstatus: 
der er indsamlet ca. 
2x310.000 til boxene

Danmarks øvrige distrikter er ved 
at få øjnene op for distrikt 1440’s 
box-aktiviteter. Udvalgets formand, 
Erik Tornøe, gjorde til nytår status 
over, hvor mange penge der er 
sam let ind i distriktet til hhv. Shelter-
Boxe og Water Survival Boxe, siden 
udvalget blev nedsat for 1½ år 
si den. Tallene skal tages med et lille 
forbehold, da klubbernes indbetal-
ing direkte til ShelterBox Danmark 
ikke rapporteres til distriktet, men vi 
tror på følgende beløb:

ShelterBox: 310.000 kr.
Water Survival Box: 307.500 kr.

Desuden står der på box-udval-
gets konto lige nu ca. 60.000 kr. til 
fremtidige doneringer af bokse.

Det er et rigtig flot resultat, der 
har givet genlyd i de øvrige distrik-
ter, og som nu betyder, at flere 
af dem vil følge vores eksempel. 
Således har distrikt 1470 lavet aftale 
med vores Water-Box kontakt, 
Hugo Pike fra den engelske klub 
Shelwood Bridge, om at komme til 
deres distriktskonference i septem-
ber.

Rotaracts initiativ
Som beskrevet ovenfor har 

Hjør ring Morgen haft succes med 
et box-initiativ, ligesom Nykøbing 
RK også har brugt boksene som et 
PR-fremstød (beskrevet i måneds-
brevet fra december).

Vi håber selvfølgelig på, at 
man ge flere klubber vil tage 
hand  sken op og arrangere en 
event med præsentation af de to 
boks-typer. Der står demo-bokse 
til rådighed flere steder i distriktet. 
Kontakt din AG eller box-udvalgets 
formand Erik Tornøe,  
tlf. 23 44 63 98, mail lento@c.dk

ShelterBox seminar i 
Sverige

Den 9. og 10. september 2017 
afholdes der i Wenngarn i Sverige 
(mellem Stockholm og Uppsala) 
et ShelterBox seminar, primært 
for frivillige, der vil være med i de 
teams, der tager ud på katastrofe-
stederne og tager del i distributi-
on af boksene og etablering af 
nødhjælpscentre.

Yderligere oplysninger kan fås 
hos lederen af ShelterBox Dan-
mark, Karsten Thuen, tlf. 20 16 42 
04, mail: karsten@thuen.com

Peter Eigenbroth

Her distribueres Shel-
terBoxe ved den se-
neste naturkatastrofe 
på Haiti.

Hviderusland

Ukraine
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Vil du være en bedre leder?
- hvis ja, så tilmelder du dig Rotary Leadership Institute (RLI) i foråret!

Gør det nu! De første 6 kurser blev 
en stor succes, så der vil formentlig 
være stor interesse for at komme med 
på det næste kursus, som vi gennem-
fører på 3 lørdage i 3 moduler 

11. marts, 
22. april og 
20. maj 

på Food College, Rørdalsvej 10, 9000 
Aalborg

Alle moduler er obligatoriske og var-
er fra kl. 8-16. Sidste frist for ansøgning 
til kurset er 11. februar, men vi optager 
deltagere, så længe der er plads på 
kurset (max. 25). Prisen for deltagelse 
er 1.200 kr., som vi håber, din klub vil 
investere i dig, hvis du er interesseret. 

Beløbet indsættes på distriktets kon-
to 9388-11800495. Alle indbetalinger 
mærkes ”RLI”.

For dette beløb modtager du en øget 
viden om Rotary og nyttige ledelses-
værktøjer til brug i klubben, og du 
bli ver en endnu mere entusiastisk og 
udviklingsorienteret rotarianer. – RLI er 

således en investering i fremtiden for 
din klub.

Uddannelsen er dialogbaseret og 
interaktiv i højt tempo, og vi arbejder 
med disse emner: 
•	 Lederskab	i	en	frivillig	
    organisation (Rotary), 
•	 Rotary	Foundation,	
•	 Medlemsudvikling,	
•	 Analyse	af	en	Rotaryklub,	
•	 Rotarys	muligheder,	
•	 Kommunikation	og	PR,	samt	
•	 Deltagelse	i	internationale	
     opgaver.

Dette sagde tidligere deltagere om 
kurset:
•	 Jeg	fik	meget	dybere	indsigt	i			
     Rotary
•	 Jeg	bliver	en	bedre	leder
•	 Det	var	alle	tiders
•	 Jeg	fik	ny	energi
•	 En	utrolig	positiv	oplevelse
•	 Et	godt	grundlag	for	at	være	
    klubpræsident
•	 Mit	netværk	blev	udvidet

Hvis du ønsker at deltage, skal du 
henvende dig til din præsident, som har 
ansøgningsskemaer til kurset.

Du kan også læse mere om dette 
spændende tilbud ved at bruge dette 
link: http://www.rotarynyt.dk/distrikter/
distrikt1440/rlirotaryleadershipinstitute 

Her kan du også finde ansøgnings-
skemaet og desuden vores folder om 
kurset.

Vi glæder os til også at se dig på 
Rotary Leadership Institute i Aalborg.

Per Hylander – Leder af RLI

Jeg har for nyligt modtaget neden-
stående henvendelse fra en hollandsk 
klub om oprettelse af venskabskon-
takt.

Holland er blevet et populært land 
at have venskabsforbindelse med – 
og sådanne kontakter er med til at 
understrege, at Rotary er en interna-
tional organisation. Jeg skal derfor 
opfordre distriktets klubber til at 
overveje, om en venskabsforbindelse 
med Etten-Leur RK kunne være inter-
essant, og i bekræftende fald svare på 
henvendelsen.

Jeg hører også gerne fra de klub-
ber, som der interesseret.

Christian Boldsen

Dear coming Danish 
Friendshipclub!

With this announcement I present 
the Dutch rotaryclub in Etten-Leur. 
Rotary is an international club and 
we seek new friends in Denmark. 
Therefore I invite you to think about 
our question: Are you willing to 
meet with us 2017 and become our 
VENSKABS KLUB in the near future ?

Rotaryclub Etten-Leur is situa-
ted in the Dutch province Brabant 
near the city Breda. We are a mixed 
club - both men and women - with 
34 members. We were chartered 
on 2 january 1978. So in 2018 we 
celebrate our 40 years anniversary. 
More information on our club is avail-
able on www.rotary.nl/ettenleur. The 

Vil din klub have en ven-
skabs klub i Holland?

content of this website is in the Dutch 
language, but with google translate 
you can translate it into Danish or 
English language.

Our club has some Danish con-
nec tions. One of our members – mr. 
Paul Eijgendaal - has a brother who 
lives in Denmark. And he frequently 
visits the country in your region. We 
also have in our club a member of 
the International Youth Committee, 
mrs. Elly Scheepers. She met DG 
Christian Boldsen recently. And last 
but not least I visited your country 
some years ago and I was very im-
pressed by the beauty of the country 
and the friendly people.

In our club we want to take 
steps in finding a friendshipclub in 
Denmark. The best way to develop 
friendship is meet each other face to 
face. We want to visit two or three 
Danish clubs in district 1440. We 
plan this visit with max four members 
in one week in april 2017. Do you 
want to meet with us in april 2017? 
Please let us know in a mail.   

After this visit you can decide 
whether you want to take further 
steps in building up the friendship. In 
return we like to welcome our Danish 
friends with a visit to the Nether-
lands.

Yours  sincerely, Ger de Weert

President Rotaryclub Etten-Leur
<Schermafbeelding 2014-03-13 om 
11.46.43.png>
webmaster@rotaryclubettenleur.nl
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Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn Bangs-
bostrand, Frederikshavn City Morgen, 
Sindal, Skagen, Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Vakant
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
Henrik Westen-Jensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, 
Aalborg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, 
Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg 
Østre.

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors, 
Pandrup, Sydthy, Thisted, Aabybro.

Område 5:
Gert Bang Larsen, Farsø RK.: mail@
bygningsmaleren-farsoe.dk:
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, Skive, 
Skive Fjord Morgen, Skivehus, Aars.

Område 6:
Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre 
RK. Mail: 
hanspinnerupnielsen@gmail.com:
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers 
Business Breakfast, Randers Søndre, 
Randers Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen.

Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, Grenå-
Go’morgen, Hadsten, Hammel, Hin-
nerup, Rosenholm, Rønde

Område 8:
Christian Boldsen, Randers Vestre.
Mail: dg1440-1617@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

Her finder du din 
assisterende guvernør

Velkommen til nye 
medlemmer

NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg sendes til: Christian Boldsen, distriktsguvernør, DG1440-1617@rotary.dk 

Redaktør og layouter: Carsten Thomasen, Frederikshavn Rotary Klub, ct@carsten-thomasen.dk

?

Klubbesøg 
og kalender for 
januar-februar

18.jan. Hadsund
23. jan. Aabybro
25. jan. Hjørring
21. feb. Skive Fjord Morgen

Øvrige begivenheder:
  2. feb. Distriktsrådsmøde.
  4. feb. AG Seminar Rotary DK.
11. mar. Start RLI-kursus i Aalborg.
18. mar. Forårsseminarer i Grenaa.
               RLI Graduate i Viborg.
               Rønde RK 50 års jubilæum.

Frederikshavn 
Rene Engen

Frederikshavn City 
Lars Østergaard

Grenaa GoMorgen 
Ole Kjær

Randers Vestre 
Morten Skipper

Viborg Morgen 
Michael Hansen

Aars 
Johni Skadhauge 
Larsen
Lonnie Skovfoged

I samme periode 
var der 38 afdøde 
eller udmeldte.
  

Så skal vi til Vikinge-
eventyret Røde Orm
ved Moesgård Museum og 
se det Kgl. Teaters fantas-
tiske friluftforestilling lørdag 
den 10. juni kl. 20.30.

Polioudvalget har til 
denne aften reserveret 877 
pladser til Rotarianere med 
familie og venner.

Hver gang vi giver 1. kr, 
giver Melinda og Bill Gates 
Foundation 2. kr. Vi ved det 
nytter! – for i 1985 var der 
350.000 tilfælde og i 2016 
er der indtil nu 22 tilfælde.

Billetsalget er i fuld gang.
http://rotary.saldi.dk/jh/moe-
sgaard/forside.dtm.

Pladserne tildeles efter 
”først til mølle” princippet, 
så jo før du køber jo bedre 
pladser. Deadline for køb 
af billetter gennem Rotary 
er onsdag den 1. februar 
2017.

Vi lover Jer en uforglem-
melig Rotaryaften, når ”Rø-
de Orm” hvori man følger 
hovedpersonen Orm, der 
som knægt tages til slave 
på et vikingeskib og med sit 

iltre temperament langsomt accepteres 
som medlem af besætningen.

100.000 publikummer får mulighed 
for at opleve forestillingen på taget af 
Moesgaard Museum. Følg arrange-
mentet for nyheder – og like gerne på 
Facebook: Røde Orm – for End Polio 
Now.

Polioudvalget i 1450
Grethe Breum
dg1450-1415@rotary.dk


