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I foråret 2016 blev rotarianerne i Dan-
mark spurgt om, hvad Rotary er for dem!

Godt 2000 svar kom tilbage. 

Ca. 70% af rotarianerne
sagde, at Rotary i Danmark
for dem er et 
erhvervsnetværk. 

Den 3. februar 2017 tog Viborg As-
mild Rotaryklub konsekvensen:

De indkaldte til en ROTARY-NETVÆRKS-
DAG – fordi de syntes, vi bør kunne noget 
sammen på erhvervssiden. Som vi kan på 
velgørenhedssiden. Vi burde kunne bruge 
hinandens erhvervsviden og -kvalifikationer 
bedre. Ulrik Wilbek var hoved indlægsholder.

Sikke en dag, vi fik ud af det!! Forhåbent-
lig kunne det blive en årligt tilbagevendende 
begivenhed.

Det er interessant, at ca. 2/3 af alle rotari-
anere anser erhvervsnetværket som væsentligt 
i deres egen klub. Helt, som de fleste af os 
tænker.

Men erhvervsnetværket kan også dyrkes, 
når I prøver at være gæst i en anden Rota-
ryklub – måske særligt en klub i udlandet! 
Det er en STOR oplevelse. Givtig beslutning. 
Du får måske gode oplysninger om klubben 
– byen – det lokale erhvervsliv. Der er 34.000 
klubber at tage hul på! Der er 1.2 mio. Rotary-
kammerater, der venter på dig.

På mine klubbesøg i distriktet 
har jeg kaldt Rotary for en 
ERHVERVSKLUB PLUS!!

Undersøgelsen, der blev foretaget blandt 
rotarianerne, viste også, at ca. 25% havde 
”doing good in the world” som et DNA, de 
ikke ville undvære i klubarbejdet. Og der blev 
også peget på, at de etiske standarder skulle 
være i orden. Sådan!

Vi går måske lidt stille  
med dørene!? 

Vi åbner bedst op omkring Rotary – og 
bliver mest effektive, ved at SAMARBEJDE 
med andre organisationer. 

Vi skal ikke kapsle os ind i et Rotary Er-
hvervs netværk eller som klub, selvom det jo 
sådan set er behageligst ikke at kere sig særligt 
om det, der foregår ”udenfor”.

Vi skal række ud - FRA klubben, TIL de 
andre netværk / interessenter - og bidrage 
med dem konstruktivt - og effektivt til bedre 
løsninger - vel - mest lokalt, men måske i nogle 
sammenhænge også udenfor det lokale.

Vidste I, at Rotary faktisk appellerer til, at 
vi skaber faste samarbejdsrelationer med 
ikke-rotarianere, som står klar til at give en 
hånd med? 

Hvorfor ikke bruge alumnies - værts-
forældre - foredragsholdere (og virksom-
heder, I har besøgt) og dem I berører 

med jeres lokalprojekter? De er måske 
kommende rotarianere - eller i hvert fald 
rotarianer by heart! Og de er mange! 
Måske 5-10 gange flere end os med nål?

Chr. Boldsen, distriktsguvernør

Et halvstort netværk! 
--- PLUS!
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Ian Riseley har valgt sit tema for året 2017-18 
helt bevidst ud fra sin egen grundholdning fra sin 

australske forudsætning. 
Det er nødvendigt at passe 
på vor jord, og det vi gør, 
skal være bæredygtigt. Det 
er derfor nødvendigt, at 
alt hvad Rotary inddrages 
i, skal føre til noget bedre. 
Når vi kommer ud af 
Rotary-året 2017-18, skal 
vi kunne dokumentere, at 
Rotary har gjort en forskel 
i verden. 

Gør en forskel
På dansk kan oversættelsen ”Rotary: Gør en 

forskel” faktisk betyde to ting. Den ene betyd-
ning er en kommando, ”Gør en forskel”, og den 
anden er, at vi rotarianere faktisk gør en forskel i 
lokalsamfundet eller i verden med den måde, vi 
engagerer os på. 

Jeg tror faktisk, at Ian har tænkt lidt på begge 
muligheder, idet han jo opfordrer os alle til at gøre 
op, hvad vi har doneret til projekter og/eller lagt af 
tid i projekter, og indberette det til Rotary.org. På 
den måde kan han og vi fortælle verden, hvad vi 
har gjort, og hvilken forskel vi har gjort. 

Mange organisationer kan nøjagtigt fortælle, 
hvilke midler de har brugt og til hvad, men Ver-

Verdenspræsidentens 
tema og mål 2017-18

denspræsidenten kan kun fortælle, at klubberne 
har lavet mange projekter i mange lande, men en 
mere eksakt opgørelse kan han ikke komme med.

Ian Riseley kommer også med en opfordring til 
at gøre en forskel for jordkloden. Han opfordrer 
hver enkelt klub til at plante et træ for hver ro-
tarianer i klubben i perioden 1 juli 2017 til medio 
april 2018. Det vil således gøre en forskel med 
mere end 1,2 millioner nye træer, og samtidig vil 
det være bæredygtigt.

For at nå målene for 2017-18 skal der skabes 
stærke klubber, med stor diversitet og med både 
unge og gamle og kvinder og mænd. Det er 
nødvendigt med flere yngre medlemmer og flere 
yngre kvinder. Det er vigtigt, at man i klubberne 
har et godt kammeratskab, et godt netværk. Klub-
berne skal skabe sig nogle mål og skrive dem ned 
for at kunne se forskellen fra årets begyndelse til 
slutningen. Og hvad er bedre end at notere det i 
Club Central på Rotary.org.

Klubberne bør fokusere og udvikle den hu-
manitære service, hvad enten det drejer sig om 
fredsinitiativer, sygdomsbekæmpelse, sikring af 
rent drikkevand, hjælp til moder/barn, uddan-
nelse, samfundsudvikling, miljøbeskyttelse eller 
polioudryddelse. Indgå partnerskaber med andre 
organisationer eller giv flere midler til Rotary 
Foundation. Fortæl om det i Club Central på 
Rotary.org

Som sidste punkt for at nå målene, fortæl 
lokalsamfundet om projekterne, fortæl, at det er 

Rotary, der står bag. Skab et 
bedre image og styrk på den 
måde synligheden af Rotary i 
lokalsamfundet. Alt sam-
men for at gøre en forskel 
for Rotary, for samfundet og 
for dig.

Rotary: Making a differ-
ence.

Egon Jensen DGE

Distriktets fokusområder:  
Fred, engagement, synlighed
RI-præsident elect Ian Riseleys tema og målsætninger er blevet diskuteret på et 
strategidøgn i distriktet, hvor guvernørgruppen var samlet med distriktstræner og to 
repræsentanter fra hhv. AG-erne og fra distriktets klubber.

Der blev lagt program for distriktets seminarer, hvoraf de første jo afvikles i 
forbindelse med PETS-mødet den 18. marts i Grenaa. Endvidere blev distriktets fokus-
områder for det kommende år drøftet. Der var mange gode tanker for, hvad distriktet 
skal arbejde med og tilbyde klubberne, og der blev enighed om at fokusere på

 Klubudvikling
 Uddannelsestilbud
 Vejen til Rotary
 Synlighed
 Rotarys ungdomstilbud

Med baggrund i årets tema om at gøre en forskel vil guvernøren for 1440, Egon 
Jensen, endvidere have fokus på
 Fred 
 Engagement og igen
 Synlighed

Såvel årets tema som distriktets fokusområder vil blive nærmere præsenteret på forårs-
seminaret i Grenaa.

Det nye temalogo
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Fredag den 3. februar 2017 blev en 
ny tradition skabt i Rotary. En net-
værksdag for rotarianere. Fokus for da-
gen var netværk – og målet var, at alle 
deltagere skulle få et større personligt og 
professionelt netværk i Rotary. 

Netværksdagen havde deltagelse af 
lige under 100 rotarianere fra Ro-
tary klubber så langt omkring som fra 
Horsens til Hurup og fra Grenaa til 
Give. Rammen om arrangementet var 
de flotte lokaler på Erhvervs Akademi 
Dania i Viborg. 

Relationschef, journalist og netværk-
sekspert Susanne Hoeck fra Aarhus var 
moderator på dagen og kom med input 

omkring netværk. Her var hovedtemae-
rne; Netværk som karriereredskab, den 
gode netværker og i anden omgang; 
Hvad er et godt netværk, og hvad får 
man ud af at være med i et godt net-
værk, som var mere rettet mod Rotary 
og vores medlemskab og udbytte i dette 
netværk.  

Parallelt hermed afvikledes facilitere-
de netværksmøder i grupper af ca. 6-8 
rotarianere, som præsenterede sig for 
hinanden – personligt såvel som profes-
sionelt - og drøftede et emne omkring 
netværk til personlig inspiration, men 
også til brug for arbejdet hjemme i klub-
ben.

Dagens hovedtaler, Ulrik Wilbek, 

Netværksdagen – En 
ny tradition i Rotary

holdt et indlæg omkring ’Motivation 
og Ledelse’ og kom ligeledes i den 
forbindelse ind på, hvad netværk har 
betydet for ham i hans liv og karriere.

90% vil med igen
Deltagerne evaluerede dagen ved 

dens afslutning. 93 % af deltagerne 
svarede, at Netværksdagen oversteg el-
ler indfriede forventningerne for dagen.

 Mere end 90 % vil deltage igen i 
2018, og hele 95 % vil anbefale klub-
kammeraterne at deltage næste år. 
Ligeledes indkom der mange konstruk-
tive forslag til, hvordan Netværksdagen 
kan udvikles og forbedres – her vil vi 
finde inspiration til næste års Netværks-
dag i Rotary.

Viborg-Asmild Rotary klub og 
projektgruppen bag arrangementet vil 
gerne benytte lejligheden til endnu en-
gang at takke for den flotte opbakning 
til arrangementet, og ønske på gensyn 
til Netværksdagen i 2018.

Distriktsguvernør 
2019-20

Til hvervet som guvernør i 
2019-20 blev valgt Birger Borch 
Larsen fra Randers Østre Rotary 
Klub.

Birger indtræder i guvernør-
gruppen og distriktsrådet og 
starter hermed allerede nu den 
læringsproces, der forudsættes 
som leder af distriktet.

Distriktets nomineringsudvalg har været samlet og gennemført 
interviews med ansøgere til distriktets COL-repræsentant og til 
guvernørposten 2019-20. Det resulterede i følgende valg:

Nye ledere i distriktet

COL-repræsentant
Til at servicere klubberne 

med eventuelle forslag til lovæn-
dringer på Rotarys lovgivende 
forsamling i foråret 2019 blev 
valgt:

Torben Folmer Bech fra 
Rosenholm Rotary Klub.

Torben var guvernør i 1999-
2000 og har beklædt flere poster 
i såvel distrikt som RI.

Herover: Torben Folmen Bech.
Nederst: Birger Borch Larsen.

Foto: Annelene Petersen
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NGSE (New Generation Service Exchange) er et udvekslingsprogram for unge i al-
ders gruppen 18-30 år, der giver dem en mulighed for at udvikle sig og få arbejdsmæs-
sig erfaring udenlands. 

Målgruppen er alle unge. Der er ikke noget krav om Rotary relationer, men Alum-
nies, RYLA deltagere og Rotaractere bør informeres om og opfordres til at søge 
programmet.

NGSE giver unge med minimum en gymnasial eksamen, universitetsstuderende 
og andre fagligt uddannede (unge med en håndværksmæssig baggrund og lignende) 
mulighed for at få professionel indsigt og erfaring via et ophold i et fremmed land. 

Samtidig får de unge en chance for at lære et andet lands befolkning, livsstil og 
kultur at kende og via udvekslingen etablere venskaber i et fremmed land.

Normalt er opholdet af op til 3 må ne ders varighed, svarende til længden for et tu-
ristvisum. Kan udstrækkes til 6 måneder (1 semester), men i så fald kræves et ophold-
svisum. 

NGSE-programmet omfatter også gruppeudveksling (GSE-lignende udveksling for 
en yngre målgruppe) med et ophold på 3-6 uger. Gruppen er normalt på 6-10 delta-
gere. Det tilstræbes at alle deltagere har samme arbejds- eller uddannelsesmæssige 
baggrund. Det er dog ikke et krav!

Læs mere om NGSE-programmerne via dette link: 
https://www.rotary.dk/document/district/50520/download

NGSE – den 
ukendte 
ud veksling 
- og store 
chance for 
18-30-årige

Her godt ét år efter, at Inter-Country Com-
mittee (ICC) Danmark-Litauen blev chartret, er 
ICC en tydelig succes! Vi har ikke mindre end 10 
scholarships i gang, fordelt over hele Litauen. Vi 
er stolte over, og glade for, at vi er kommet i mål 
med så stort et antal, og vi er dybt taknemlige 
overfor de Rotary klubber, der har besluttet, at de 
vil være med til at gøre en forskel, som er med til 
at forandre livet for en ung litauer ved at lade håb 
og drømme om en uddannelse gå i opfyldelse. 

Alle studenter, der modtager et scholarship, er 
forpligtiget til skriftligt hvert kvartal at holde deres 
sponsorklub opdateret om, hvordan det går 
med studierne mv. Sker det ikke, stoppes 
sponsoratet øjeblikkeligt.

Hadsten RK hjælper  
tandlæge-
studerende

Hadsten Rotary klub er 
i dette Rotary-år sponsor 
for et scholarship til en 
ung kvinde, Ilona Zujevic. 
Hun er tandlægestuderende 
på universitetet i Kaunas. 
Hun bliver færdig med sin 
kandidateksamen til sommer. Det 
koster hende 5.400 € årligt at læse til 
tandlæge, og uden økonomisk hjælp og 
støtte har hun ikke råd til at gennemføre sit 
studium. 

Hun skriver i sin hilsen til klubben:
De 3 måneder er fløjet af sted, da der var 

masser at forberede og gøre på universitetet. Mit 

studium er meget mere spændende og interes-
sant nu, vi er i gang med patientbehandlinger. 
Selvfølgelig er det ind imellem hårdt at arbejde 
med nogle af dem, men jeg forsøger virkelig at 
hjælpe alle bedst muligt.

På dette semester har vi lært at lave kroner 
til patienterne. Jeg har lavet adskillige og alle 
mine patienter var meget glade for arbejdet. Det 
er sådan en tilfredsstillelse at have glade tilfredse 
patienter. Jeg har også i studiet lavet mange 
fyldninger og rodbehandlinger og andre typer 
tandlægearbejde.

Jeg vil gerne bringe en stor tak til alle Jer i 
klubben for Jeres økonomiske støtte. Jeres 

støtte er uvurderlig, for på nuværende 
stade i mit studium bruger jeg mange ma-
terialer, som koster rigtigt mange penge.

Tusind tak for alt det I gør for mig. 
Ilona

ICC formidler kontakt

Mangler Jeres klub en ide til et 
projekt, som klubben kan arbe-
jde med, og som er meget let 
tilgængeligt, så donér et sponsorat 
til en ung ubemidlet kandidat stu de-

rende i Litauen. Et scolarship koster 
årligt 8.000 DKK.
ICC Danmark-Litauen formidler kon-

takten. Vi har i distrikt 1440 virkelig behov 
for opbakning fra klubberne for at hjælpe de unge 
litauere videre. Kontakt undertegnede, der er 
distriktets repræsentant i ICC komiteen.

PDG Jens Søndergaard.
Tlf. 6169 5702 - dg1440-1415@rotary.dk

Projektidé til distriktets klubber
Samarbejde mellem Danmark og Litauen er kommet godt fra start



PETS og de der til knyttede seminarer 
afholdes lørdag den 18. marts i Grenaa. 
Kurset er obligatorisk for præsident 
elect’er og for sekretærer, men der er 
også gode muligheder for, at andre 
klubmedlemmer kan hente god inspira-
tion på seminaret.

PETS
Det kommende års præsidenter skal 

iflg. Rotarys love deltage. Du får gode 
input til dit arbejde i klubben, og du 
hører om verdenspræsidentens tema og 
mål for året. Distriktets budget skal ved-
tages, og du får mulighed for at møde 
andre elect’er og udveksle erfaring og 
ideer. 

Sekretær-kursus
Hvervet som sekretær er ikke det 

mindst vigtige for at klublivet skal 
fungere optimalt. I vil høre om, hvilke 
ting sekretæren bør tage sig af, og I vil 
få et godt indblik i Rotarys hjemmesider, 
såvel den danske som den internation-
ale. Medbring venligst bærbar PC.

Ny i Rotary
Hvad er det for en enestående 

organisation, du er blevet medlem 
af? Er det en netværks organisation 
eller en velgørende – eller både og? 
Og hvordan er Rotary organisationen 
opbygget – i klubben, i distriktet og in-
ternationalt? Hvis du er blevet medlem 
inden for det sidste års tid, er du al-

lerede sat ind som deltager – du skal 
blot ændre ubesvaret til tilmeldt…

Få gode ideer til projekter
Skal klubbens næste projekt være 

lokalt eller internationalt? Vi udveksler 
gode ideer til, hvordan vi kan leve op 
til verdenspræsident Ian Riseleys tema: 
Gør en forskel. Efter frokosten berører 
vi endvidere mulighederne for finansier-
ing af projekter gennem Hjælpefond og 
Rotary Foundation.

Der er udsendt indbydelse og 
program for dagen til klubberne, og 
møderne er oprettet på Rotary-web’en 
under Distrikt 1440. Her har du mu-
lighed for at tilmelde dig, senest den 11. 
marts. Deltagelse er gratis.

Vi håber, at der kommer mindst én 
bilfuld fra hver klub!

Venlig hilsen og på gensyn!
Egon Jensen
guvernør elect
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Fyld bilen op og kom til
distriktets forårsseminar 

Kursus for 
Rotaractere

Distriktet har en forpligtelse til at un-
dervise Rotaracterne i blandt andet drift 
af en forening og om formålet med at 
være med i en forening som Rotaract.

Kurserne kører normalt hvert andet 
år, og der er netop udsendt indbydelser 
til dette års RLU, som kurserne er døbt. 

Programmet er fastlagt af formanden 
for ungdomsudvalget i distriktet, 
Anders Larsen, sammen med distrikts-
træner Laila Christensen og kontakt til 
Rotaract, Nadia Nordberg Nielsen. De 
er alle medlemmer af Aalborg Nørre-
sundby RK.

Kurserne afholdes over tre aftener 
i foråret og omhandler bl.a. følgende 
emner:
•	 Generel	viden	om	Rotaract	
    og Rotary
•	 Hvad	er	en	god	strategi?
•	 Hvad	er	en	god	bestyrelse?
•	 Hvad	er	en	god	præsident?
•	 Hvad	er	et	godt	projekt,	
    og hvordan leder vi det?
•	 Markedsføring,	synlighed	og	
    PR – hvad gør I og hvad kan I
    gøre bedre?

Vi har tre Rotaract klubber i distriktet, 
og de er hver især vært for én af de tre 
aftener.

Der er udsendt orientering til alle klubber 
om aktiviteterne i forbindelse med mark-
eringen af Rotary Foundations 100 års 
jubilæum i juni måned. 

Der udgives et magasin, der fortæller 
om mange af de projekter, som er blevet til 
virkelighed gennem støtte fra Foundation. 
Bladet distribueres til alle klubber i landet, 

og der er udsendt opfordring til at tegne annoncer i magasinet. 
Har du mulighed for at støtte udgivelsen gennem en annonce, så 
kontakt venligst undertegnede.

Udnævnelse af 100 PHF’er
Vi vil i Rotary Danmark ekstraordinært gerne udnævne 100 

mennesker til Paul Harris Fellow. Personer, som ikke er rotarianere, 
men som har gjort en ekstraordinær indsats for lokalsamfundet, og 
som deler Rotarys værdier. De 100 personer vil blive præsenteret i 
jubilæumsmagasinet og på Rotarys hjemmeside, og derfor skal vi 
inden 15. marts have foto, navn, stilling samt en kort beskrivelse af, 
hvorfor de får en PHF. 

Indstillingen sendes til guvernør Christian Boldsen, mail: 
dg1440-1617@rotary.dk.

Peter Eigenbroth
PR-formand 1440
Tlf. 40 26 64 64
Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Har din klub øje på en 
ikke-rotarianer, der 
fortjener en Paul Harris 
Fellow – så er det nu!
Foundation har 100 års jubilæum i juni
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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

?

Kalender
Klubbesøg 
21. feb. Skive Fjord Morgen
27. feb.   Aalborg Stigsborg

Øvrige begivenheder:
04. mar. Seminar for distriktsrådet
11. mar. RLI i Aalborg, modul 1
18. mar. Forårsseminarer i Grenaa
 (PETS)
 RLI Graduate i Viborg
 Rønde RK 50 års jubilæum
22. april RLI i Aalborg, modul 2
22. apr.   Bridgeturnering, Hjørring  
 Inner Wheel Klub.
20. maj RLI i Aalborg, modul 3
20. juni DG Kædeoverrækkelse   
 Grenaa
23. sep. RLI i Viborg, modul 1
30. sep. Distriktskonference Grenaa
25. okt. Pre-PETS, efterårsseminarer
28. okt. RLI i Viborg, modul 2
08. nov. Pre-PETS, efterårsseminarer
25. nov. RLI i Viborg, modul 3

Distriktets anvendelse af District Designated 
Fund-midler (DDF) fra Rotary Foundation er nu 
endelig godkendt. Der har været en langstrakt og 
tung dialog med Rotary i Evanston for at få det 
hele til at falde på plads, men nu kan følgende 
projekter endelig sættes i gang:

Brønderslev RK har fået støtte til en work 
shop bygning i Ghana.

Sydthy RK har fået støtte til et demensprojekt.
Rønde RK har fået støtte til indkøb af små 

fiskerbåde i Sri Lanka.
Randers Østre har fået støtte til indkøb af 

brugte cykler, som sendes til Mozambique.

District Grant projekter godkendt
Som noget nyt kan DDF-midler også anvendes 

til aktiviteter i Rotarys ungdomsarbejde. Således er 
der godkendt støtte til RYLA, til klubber der laver 
aktiviteter under udvekslingsstudenternes Limf-
jordssejlads og til distriktets uddannelse af Rotaract 
ledere.

Projektstøtte fra DDF-midlerne kan søges én 
gang om året, og det maksimale støttebeløb har i 
dette Rotary år været 20.000 kr. Yderligere oplys-
ninger kan fås hos distriktets Foundation-formand, 
Jan Brinck ved henvendelse på mail dg1440-
1314@rotary.dk.

Kalenderen vil fremover være ud-
videt en del, så du har mulighed for at 
plotte relevante begivenheder ind i din 
egen kalender i god tid.

Vi vil også gerne udvide begiven-
hederne til at omfatte spændende 
klub- og intercitymøder. 

Send en mail med oplysninger til 
Peter Eigenbroth, mail:  
dg1440-1516@rotary.dk

Brønderslev 
Stig Risdahl Knudsen

Ebeltoft
Carsten Høgsholt

Frederikshavn 
Helle Jørgensen

Grenaa GoMorgen
Steffen Henriksen

Hjørring 
Henrik Jørgensen
Palle Møller Jørgensen

Hjørring Rotaract Klub 
Morten Kaarsbo Andersen
Kasper Buus Pedersen
Bjarne Tandrup Krogholm

Hobro 
Lars Møgelvang Hansen
Erik Sjørring Dahl
Una Jensen

Kronjyllands Rotaract 
Christian Brøndum

Nibe 
Lene Frederiksen
Jesper Klitgaard Friis
Annette Ross Jakobsen

Aalborg International 
Afshin Samani
Sanja Berjan
Ulrike Muetterlein
Vonsild Susan
Thomas J. Condra
Sepideh Soleimanof
Daniela Araujo Maciel
Bailey Smith
Lotte Thorgaard Sørensen

Aalborg Rotaract 
Sofie Petri
Jack Lebek

27 nye 
medlemmer og 
14 udmeldte 
eller afdøde 
medlemmer.


