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Fokus på distriktet
og nyhedsbrevet

Sådan vælges  
distriktsguvernøren

Lige som Rotarys øvrige funktioner skifter 
også guvernørposten hvert år. Guvernøren 
udpeges formelt på Convention, men valget 
sker i praksis i distriktet ved, at klubberne kan 
indstille et medlem, og efter interview i nomi
neringskomiteen vælges DGND – Distrikts gu
vernør Nominee Designated. Funktionsperi
oden som DG vil på dette tidspunkt ligge godt 
et par år ud i fremtiden. 

I forbindelse med årets kædeoverrækkelse 
rykker man op som DGN, Distriktsguvernør 
Nominee, og året efter bliver man DGE – 
Di striktsguvernør Elect, og året efter starter 

Vi har tradition for at omtale nærværende publikation som Guvernørens Må
neds brev. Vi vil gerne lægge vægt på, at det skal være et talerør og et nyhedsbrev 
for distriktets klubber. Vi vil derfor prøve fremover at omtale det som Distriktets 
Ny heds brev. Og dermed modtager vi gerne både nyheder og gode historier fra klub
berne.

Det diskuteres ind imellem, hvor mange af distriktets rotarianere der egentlig læ
ser nyhedsbrevet. Vi vil gerne opfordre klubberne til, at der i forbindelse med hver 
udgivelse udpeges et klubmedlem, som på det kommende møde kort redegør for 
indholdet – og dermed forhåbentlig inspirerer medlemmerne til at gå hjem og læse 
nærmere i nyhedsbrevet…

Hidtil har der været en ”leder” – ofte skrevet af guvernøren. Andre kan også stå 
for denne.

Vi vil i de kommende numre af nyhedsbrevet beskrive nogle distriktsfunktioner, 
for at fortælle nærmere om, hvilket arbejde der foregår i distriktet. Vi fandt det 
betimeligt, at guvernørbeskrivelsen kunne starte – derfor denne beretning:

Guvernøren er verdens-
præsidentens repræsentant

Guvernøren er verdenspræsidentens re præ
sentant i distriktet, og det er i den egenskab, 
han/hun skal besøge alle klubber i distriktet. 
Og det er faktisk den allerstørste oplevelse. Det 
er givtigt, lærerigt, muntert og opløftende at 
besøge så forskellige klubber. Man får masser 
af inspiration med fra hvert møde, og kan for
håbentlig også øse ud af de indtryk, man har 
fået fra de øvrige klubber.

Endvidere leder man distriktsrådet, som 
be står af en lang række specialister inden 
for Ro tarys forskellige områder, samt i vores 
distrikt syv assisterende guvernører, der hver er 
knyttet til 78 klubber. AGerne sidder normalt 
på posten i tre år, og får dermed et tættere 
kendskab og tilhørsforhold til klubberne. 

Guvernøren sidder også i bestyrelsen for 
Rotary Danmark og har flere møder sammen 
med de øvrige fire danske guvernører – og 
det udvikler et tæt venskab mellem både 
guvernørerne og deres ægtefæller. Som ægte
fælle kan man nemlig ikke undgå at blive dybt 
involveret i Rotary!

Kraftig opfordring: overvej en 
kandidat fra klubben

Her skal sluttelig lyde en kraftig opfordring 
til klubberne til at overveje, om ikke I har et 
medlem, som kunne tænke sig at få den store 
oplevelse, det er at være distriktsguvernør. 
De formelle regler og pligter kan findes under 
distriktets dokumenter, men her står ikke noget 
om, hvad det giver af oplevelser, ikke bare for 
guvernøren, men for hele klubben! Og det kan 
bestemt anbefales!

Peter Eigenbroth
IPDG (Immediate Past Distrikts Guvernør)

så den egentlige funktionsperiode som DG, 
Distriktsguvernør. 

Endelig slutter man efter 4½ år i guvernør
gruppen med at være PDG, past distriktgu ver
nør, eller muntert oversat til Permanent Dinner 
Guest…

De 2½ år giver tid til at forberede sig til det 
store job, som det reelt er at være guvernør 
– og det bliver også starten på en lang række 
uforglemmelige oplevelser. Man deltager i In
sti tute, GETS, Assembly (guvernørskolen, som 
afholdes i San Diego, og som regel i tilknytning 
til et homestay hos amerikanske rotarianere) 
og Convention, det store internationale 
årsmøde med deltagelse af op til 50.000 rotari
anere fra hele verden.
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Mere end 100 rotarianere trodsede lørdag 
mor gens snevejr på vej til distriktets forårssemi
nar i Grenaa. Her blev de budt velkommen af 
Grenaa RK’s præsident, Dennis Friis Thaagaard, 
som indledning til en intensiv kursusdag for det 
kommende års præsidenter og sekretærer. I tilgift 
var der kurser for nye rotarianere og for projekt
ansvarlige.

Efter underholdende tre minutter af Lars Stads
gaard Henning om Rotarys mange forkortelser 
gav det kommende års guvernør Egon Jensen sin 
fortolkning af årets tema, Rotary: Making a Diffe
rence. Han fortalte om et meget positivt indtryk 
af den næste verdenspræsident, Ian Riseley, der 
kommer fra Australien. 

Rotary gør en forskel
Mange trodsede  vintervejret og kom til forårsseminar og PETS i Grenaa

Riseley opfordrer klubberne til at indberette de 
beløb og ressourcer, som klubberne investerer i 
projekter. Dermed kan vi dokumentere, hvor stor 
en forskel Rotary gør i samfundet, både lokalt og 
internationalt. Han har stor fokus på bæredyg tig
hed, og derfor opfordrer han bl.a. til, at alle rotari
anere planter et træ det kommende år.

Efter denne fælles optakt startede de forskellige 
seminarer. Egon fortsatte med at diskutere præsi
dentens rolle med det kommende års klubledere, 
og kom også ind på sine personlige fokusområder 
for året:

• Fred
• Engagement
• Synlighed

Rotarys fredsarbejde bliver et af emnerne på 
distriktskonferencen i september, hvor Anne Kjær 
Riechert, der har gennemgået Rotarys Peace Sco
lar ship uddannelse, kommer og taler. Vi får også 
besøg af Stig Rossen, der vil fortælle om, hvordan 
man finder engagement til at synge samme sang 
2.000 gange. 

Det kommende års præsidenter fik også lej
lig hed til en god snak med deres assisterende 
guvernør, der jo naturligt har et tættere kendskab 
til de enkelte klubber end guvernøren umiddelbart 
opnår.

Kursus for sekretærer
Traditionen tro havde landssekretær Asbjørn 

Isaksen kursus for det kommende års sekretærer, 
så de kunne blive dus med ikke blot sekretærens 
opgaver, men også blev indført i de mange nye 
muligheder, vi har fået med den nye hjemmeside, 
ligesom de fik en god introduktion til Rotary.org, 
den internationale hjemmeside.

Ny i Rotary
Kurset for nye rotarianere fik også deltagelse af 

erfarne medlemmer, og det gav en rigtig god dia
log – og indsigt for de erfarne rotarianere i, hvad 
nye rotarianere lægger vægt på ved medlemska
bet. Distriktstrænerne benyttede også lejligheden 
til at reklamere for distriktets kursustilbud til klub
berne og dermed hjælpe med til at skabe attrak
tive klubber.

Ideer til projekter
Der er mange muligheder for at Rotary kan 

gøre en forskel og skabe synlighed – og ofte er 
de udmøntet gennem projekter både lokalt og 
in ternationalt. På et af seminarerne blev der ud
vekslet ideer til, hvilke projekter klubberne kan 
binde an med. Der var ligeledes lejlighed til at 
stifte bekendt skab med både Shelterbox og Water 

Guvernør elect Egon Jensen taler om årets opgaver for præsident elect’erne Landssekretær Asbjørn Isaksen instruerede de kommende sekretærer i deres opgaver.

Fortsættes næste side
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Survival Box’en, som distriktets klubber stadig 
opfordres til at bakke op om.

Synlighed
”Det største sociale medie er ikke FaceBook – 

men dig selv!”
Sådan indledte Public Image Coordinator Leif 

Fritsdal fra Distrikt 1450 sit indlæg om de sociale 
medier. Det blev en underholdende afslutning på 
en indholdsrig dag. Leif kom med god inspirati
on til, hvordan man kan udnytte de sociale 
me  dier – og han kom ikke mindst med gode 
eks empler på, hvad man skal passe på med, når 

Ideer og erfaringer med projekter blev diskuteret.

man lægger nyheder på nettet. Vær kritisk i dit 
bil ledvalg – undgå billeder med mad og drikke, og 
tag en vurdering af, om billeder af foredragsholder 
og ikke mindst tilhørere nu også giver det indtryk 
af et dynamisk netværk, som vi gerne vil vise…

Og husk, at det kun bør være Rotary historier, 
der vises på Rotary sites.

Dermed var et inspirerende forårsseminar slut, 
og vi kunne glæde os over, at vejret i dagens 
løb var skiftet til dejligt forårsvejr og fint føre til 
hjemturen. Relevante bilag og præsentationer kan 
findes på web’en under
Distrikt1440>Dokumenter>201718Egon 
Jensen>PETS 2017.

Eig

Har din klub et ønske om 
at ændre noget i Rotary?

Det kan som noget nyt ske på to må
der, enten ved en lovændring eller ved en 
beslutningsændring.

Som hidtil kan en lovændring i Rotarys 
grundlov ske hvert tredje år på et møde 
i Chicago, hvor Council on Legislation 
(CoL) – Lovgivningsrådet – stemmer om 
de indkomne forslag. Rådet består af en 
repræsentant fra hvert af Rotarys 534 
di  strik ter.

På CoL 2016 blev der behandlet 
for  slag om 117 lovændringer og om 64 
beslutningsændringer.

Council on Resolution (CoR)
Én af vedtagelserne var at oprette et 

nyt råd, Council on Resolution (CoR) – 
Beslutningsrådet. De skal løbende behan
dle meningstilkendegivelser fra klubber og 
distrikter, og indholdet kan være af enhver 
art vedrørende Rotary.

Medlemmerne af CoR er de samme 
som CoL.

Forskellen er, at resolutioner skal be
handles hvert år af CoR, og det sker for 
første gang i år.

CoR mødes online på internettet, hvor 
rådet kan forkaste eller vedtage resolutio
nerne.

Hvad kan der ændres med 
en resolution?

Eksempel på resolutioner, der blev 
vedtaget:

At fastholde, at udryddelsen af Polio 
har første prioritet i Rotary.

At fejre 100års jubilæet i 2017 for The 
Rotary Foundation (TRF).

Eksempel på resolutioner, der blev 
stemt ned:

At vedtage, at ”rotarianere mod malaria” 
bliver afløseren for polio.

At anmode om at opfordre nye rotaria nere 
til at deltage i træningskurser for nye medlem
mer.

Vedtagne resolutioner bliver behand
let af RI’s bestyrelse, TRF’s bestyrelse eller 
generalsekretæren til implementering i RI’s 
vedtægter.

Din klub kan foreslå 
en resolution

Ønsker din klub at udarbejde en resolution 
om en ændring i Rotary, er I velkomne til at 
kontakte mig og få råd og vejledning, så slip
per I måske for unødigt arbejde.

Deadlines
Når resolutionen er færdig og godkendt af 

klubben, skal den sendes til mig, underskre
vet af præsident og sekretær, senest 15. maj 
2017.

Herefter skal 
distriktets klub
ber stemme om 
resolutionen. Efter 
godkendelse skal 
den fremsendes til 
Council Services 
inden den 30. 
juni.

PDG Torben Folmer Bech
CoL og CoR 1440 repræsentant

4063 6599 bech@intercon.dk

(Fortsat fra forside)
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750.000 kr. til Polio
Rønde Rotary Klub har gennem flere år 

ar bejdet frem mod deres jubilæumsdag lørdag 
den 18. marts 2017.

Internationalt udvalg havde til opgave at 
præsentere to nye internationale projekter til 
erstatning for Pataya Projektet, som blev lukket 
ned for fire år siden. 

Første projekt blev børnehjemmet i Kaunas, 
hvor Rønde sammen med Rotary i Kaunas har 
doneret støttemidler på 30.000, kr. målrettet til 
husleje og fødevarer til brug på børnehjemmet. 

Andet projekt går primært til fiskerbåde på 
Sri Lanka samt til undervisning af børn over en 
periode på 10 år. Rammebeløbet er 300.000 kr., 
heraf 20.000 fra distriktets Foundation. Første 
rate på 120.000, kr. er sendt af sted, hvilket 
betyder, at 60 familier kan komme i gang med 
fiskeri, og børnene er sikret skolegang. 

Vagn Christensens mindefond (Pataya 
pro  jektet under Rønde Rotary) og Rønde 
Rot ary Klub har doneret 250.000 kr. til polio
bekæmpelsen. Dette beløb blev matchet med 
500.000 kr. fra Bill & Melinda Gates Founda
tion, hvilket betyder, at der samlet er sendt 
750.000, kr. videre til udryddelse af polio.

Jubilæumsskrift
Historisk udvalg har været nedsat i 2½ år 

og har arbejdet frem mod at udarbejde en bog, 
der beskriver klubbens første 50 år, men også 
nogle af de projekter og aktiviteter klubben har 
kørende i dag. Bogen er på 72 sider, og blev 
opsat og trykt gratis af Børge Møller Grafisk 
Aarhus – en stor tak herfor.

Jubilæumsfesten
Lørdag eftermiddag blev der holdt en stor 

Event for 160 inviterede gæster. Overskriften på 
eventen var ’Velkommen til 50 års tilbageblik 
og 50 års udsyn’, som blev beskrevet af fem 
interessante foredragsholdere, der fra forskellige 
vinkler og perspektiver havde fokus på fortiden 
og fremtiden. De fem foredragsholdere var 
hi storiker Vilfred Friborg Hansen, borgmester 
Claus Wistoft, Restaurant Moment fra friland 
Morten Overgaard, godsejer Anne Sophie 
Gam borg og til slut Karen Hækkerup, direktør 
i Landbrug & Fødevarer. Derudover var der to 
udstillinger med et historiske fokus på Rønde i 
50 år, hvor også jubilæumsbogen blev udleveret 
gratis til alle gæster. I pausen kunne gæsterne 
nyde et glas cava samt smagsprøver på produk
ter fra Møllerup Gods, vegetariske smagsprøver 
fra restaurant Moment, Friland samt kødkvæg 
fra lokale producenter fra Kalø Nationalpark. 

Lørdag aften stod i festens tegn med del ta
gelse af klubbens medlemmer og deres livsled
sagere, guvernør Christian Boldsen med ledsag
er og enkelte samarbejdspartnere. Aftenen bød 
på en 3 retters menu, taler, sange og levende 
musik. Sådan en festaften gav også anledning 
til at dele roser ud til nogle af klubbens medlem
mer. De fire, der fik en Poul Harris Fellow, var 
følgende: Erling Holm Lauridsen, Lars Kjær, 
Niels Jørn LindgaardKjeldsen samt klubbens 
”madmor hver torsdag” Sinne Cilieborg.  

Erling Mikkelsen
Præsident Rønde Rotary Klub 
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Der blev søndag den 26. februar 
af holdt distriktskonference for rotaract
klubberne i distrikt 1440.

I konferencen deltog medlemmer fra 
Rotaract Kronjylland, Aalborg Rotaract 
samt Hjørring Rotaract. 

Konferencen bød på spændende op
læg ved Nadia, som har været sær de les 
aktiv i Rotaract, og nu i Ro ta ry.

Hun fortalte om RLU, der er et 
le der træningsseminar, som Rotary 

Rotaractere til distriktskonference 

Distriktets kursus for de tre Rotaract klubber løb af 
stablen onsdag den 22. marts. Der var mødt 20 delt
agere, og de hørte indledningsvis om ”Rotaryfamili
en”, og samarbejdsrelationer mellem organisationerne 
blev diskuteret. 

Rotaract’erne vil rigtig gerne arbejde sammen 
med Rotary klubberne, men mange gange vil de også 
gerne være med i planlægningen i stedet for bare at 

Den kommende distriktsrepræsentant Christian Schmelling fortæller om Rotaracts tilbud.

tilbyder rotaractere. Derudover blev 
der holdt oplæg ved distriktsguvernør 
Christian Boldsen, som med sit interes
sante op læg skabte dialog og gav 
anled ning til refleksion blandt rotarac
terne omkring, hvordan man skaber og 
bibeholder en stærk klub. 

Efter oplæggene blev den officielle 
konference afholdt. Ud over spænden
de beretninger fra klubpræsidenterne 
samt distriktsrepræsentanten og 

bud  get godkendelse, blev der valgt ny 
distriktsrepræsentant til det kommende 
Rotary år. Christian Schmelling blev 
valgt enstemmigt, efter at have holdt et 
kort oplæg omkring sine visioner for det 

Rotaracterne vil gerne være med fremme
stille op på dagen og stå for servering eller lignende, gav de 
udtryk for.

Efterfølgende arbejdede de med klubbernes ved tæg ter 
og hørte bl.a. om budgetlægning, regnskab og afstem nings
proce durer.

Rotaract’erne var begejstret for forløbet og ser frem til de 
næste moduler, der afvikles i april og maj måned.

kommende år. Efter endt konference 
blev der lagt op til hygge med pizza, 
bordtennis og brætspil.

Alt i alt en velgennemført distrikts
konference, som ud over de officielle 

punkter bød på social interaktion mel
lem distriktets klubber og en god debat, 
som forhåbentlig har givet deltagerne 
noget at tage med hjem til deres respek
tive klubber.

Martin Busk Rasmussen
Distriktsrepræsentant 1440
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Han Herred Rotary Klub har deltaget 
i en forårsmesse i Fjerritslev. Klubbens 
medlemmer var tildelt en udendørs 
stand lige ved messens indgang, hvor 
der var plads til at sætte Shelterboxtel
tet op, og desuden demonstrere Water 
Survival Boxens vandrensesystem.

Shelterboxens komfur blev taget i 
brug, og i løbet af de to dage blev der 
bagt flere hundrede pandekager, som 

Shelter- og Water Survival 
Boxene giver synlighed

var rigtigt populære – ledsaget af renset 
vand, der var hentet i en grøft uden for 
byen. Der blev også solgt Byebyepolio 
armbånd, og snakket en hel masse om 
Rotarys fokusområder. 

Alt i alt var det en rigtig god mu
lighed for at skabe synlighed omkring 
Rotary, fortalte klubbens præsident, 
Jørgen Leonhard, ind imellem at han 
vendte pandekagerne…

Messe Fjer-
ritslev og 
Pandekager

Rotaryklubberne 
i Syddjurs, Ebeltoft, 
Rønde og Rosen
holm, har uddelt 
”Rotary Klubbernes 
Hæderspris” ved 
det festlige arrange
ment ”Syddjurs Award 2017”.

Godt 800 borgere havde taget 
imod invitationen fra Syddjurs 
Kommune til at deltage i et 4 timers 
Awardshow, som udover hyl dest 
til prismodtagere også bød på veks
lende underholdning.

Syddjurs Rotaryklubber uddeler award
Der var i alt 10 priser i forskel

lige genrer, hvoraf Rotary uddeler 
en hæderspris. Kriteriet for at blive 
nomineret er, at de(n) indstillede 
giver en særlig støtte til grupper af 
mennesker, der har behov for en 
bedre livskvalitet gennem frivilligt 
socialt arbejde. Den indstillede skal 
endvidere fremstå som et eksempel 
for andre.

Der var to nominerede, og vin
deren blev teamet Pernille Busch, 
Skanderborg og George Kroer, 
Thorsager. I de sidste fire år har de 

Prisvinderne 
Pernille 
Busch og 
George 
Kroer. 
I baggrunden 
fra venstre 
præsiden-
terne Erling 
Mikkelsen, 
Rønde, 
Per 
Snejbjerg, 
Ebeltoft og 
Ole Thordahl 
Poulsen, 
Rosenholm.

tilbudt enlige, ensomme og “juleløse” 
en juleaften i fællesskab.

Julearrangementet holdes i Rønde 
RK’s lokale, hvor det bliver ”en jule
aften, som vi elsker den, når den er 
bedst i Danmark med mad, juletræ, 
gaver, julepynt og masser af hygge”.

Pernille og George gør et uselvisk, 
frivilligt socialt arbejde og fortjente at 
få overrakt prisen. Med prisen fulgte 
der også kr. 8.000.

PDG Torben Folmer Bech
Rosenholm RK
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I Rotary organisationen findes et 
væld af Fellowships, som er et fælles
skab for rotarianere med en bestemt 
interesse. Det er en måde at få Rotary 
venner på over hele verden, som deler 
lige din interesse, hvad enten det nu er 
amatørradio, ornitologi, skak, madlav
ning, sports eller svæveflyvning, golf, 
motorcykler, frimærker, vin, øl eller 
no   get helt andet.

Mulighederne er mange, og de kan 
findes nederst på rotary.dk.

Her kan du finde henvisninger til de 
enkelte interessegruppers hjemmesider, 
hvor der er kontaktoplysninger.

Rotarianere på MC’er
Helt aktuelt har distriktet fået hen

vendelse fra International Fellowship 
Motorcycling Rotarians, forkortet til 

Rotary interessegrupper inviterer …

IFMR, for rotarianere hvis store hobby 
er motorcykler. De er organiseret i en 
nordisk afdeling, og de kommer gerne 
rundt i klubberne og fortæller om inter
essen og om fællesskabet. For yderligere 
oplysninger kan kontaktes Gynther 
Revitz fra Vojens RK, tlf. 20 45 74 80.

Rotary-golf i Canada
Vi har også fået invitation til en 

spændende uge i Canada med en 
in ternational golfturnering. Yderlige
re oplysninger kan findes på www.
IGFR2017.CA.

Inner Wheel:

Inger Støjberg om livet på 
Christiansborg

Inner Wheel Distrikt 44 har holdt 
sit såkaldte forårsdistriktsmøde 
med 150 deltagere ud af distriktets 
ca. 900 medlemmer. Det omfatter 
delegeretmøde, instruktionsmøde 
for kommende bestyrelse samt et 
intercitymøde. I forbindelse med 
delegeretmødet var distriktsguver
nør Christian Boldsen inviteret og 
havde et indlæg, hvor han omtalte 
de mange ud
fordringer, som 
både Rotary og 
Inner Wheel har i 
dagens Danmark. 
Intercitymø
det, der foregik 
efter frokost, 
stod Aalborghus 
Inner Wheel for. 
Det blev afholdt i 
Aalborg.

Udlændinge 
og integrations
minister Inger 
Støjberg var 
gæ  ste taler på 
intercitymødet og 
holdt et blæn
dende og ironisk 
indlæg om livet 
på Christiansborg 
og hendes vej til 

Folketinget og ministerposterne. 
Spørgelysten fra salen var stor, men 

der var som altid en deadline. Foredra
get blev flankeret af to sange, skrevet 
af Mette Madsen, folketingsmedlem for 
Venstre 197187 og kirkeminister 1984
88. Det gjorde sig godt i en forsamling, 
bestående næsten udelukkende af 
kvinder.

Alt i alt en fin dag på alle måder.En talstærk forsamling var samlet til forårsdistriktsmøde i Inner Wheel i Aalborg

Inger Støjberg 
holdt et medrivende 

foredrag.
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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 WestenJensen, 
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@
bygningsmalerenfarsoe.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, 
ViborgAsmild, Viborg Morgen.

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

Område 8:
Christian Boldsen, Randers Vestre.
Mail: dg14401617@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
10. april Randers Vestre

Øvrige begivenheder
22. april RLI i Aalborg, modul 2
25. april Counsellormøde Rebildhus
20. maj RLI i Aalborg, modul 3
5.8. juni Rotary togtet 
20. juni DG Kædeoverrækkelse 
 Grenaa
13. aug. Velkomst for udvekslings
 studenter
23. sep. RLI i Viborg, modul 1
30. sep. Distriktskonference Grenaa
25. okt. PrePETS, efterårsseminarer
28. okt. RLI i Viborg, modul 2
08. nov. PrePETS, efterårsseminarer
25. nov. RLI i Viborg, modul 3

Inner Wheel, Hjørring, indbyder 
til bridgeturnering

Hjørring Inner Wheel Klub indbyder igen i år til deres åbne bridgeturnering, der afholdes på Hjørring 
Gymnasium lørdag den 22. april fra kl. 12.30.

Man tilmelder sig parvis ved indbetaling af 150 kr. pr. spiller på konto nr. 9001 4582069722 med 
oplysning om navn, by og telefonnummer. Samtidig sendes oplysning på email 1949mik@gmail.com 
eller tlf. 61 26 09 90 om indbetaling, navn og handicap.

Tilmelding senest den 7. april efter først til mølle princippet.
Overskuddet fra turneringen går til to lokale projekter i Hjørring Kommune: Sorggruppe for børn og 

Team Hjørring Youth Cykelhold.

Frederikshavn City 
Tommy Sylvest

Hjallerup Morgen
Lars Kristensen

Hjørring Morgen 
Allis Nørgaard Büttner

Hjørring Rotaract Klub 
August Lytzen

Hobro 
Kim Knudsen
Niels Ole Ertmann

Skagen 
Morten Broberg

Skagen Morgen 
Thomas Hvid
 
Thisted 
Arne Birk

Viborg 
Charlotte Schönhoff

Viborg Morgen 
Birgitte Bang

Aalborg Nørresundby
Kim Axelsen Komdrup

Aalborg Vestre 
Henrik Thorngaard

Aalborg Østre
Dorte Hyttel Alrø

I perioden en 
tilgang på 14 
og 12 udmeldte 
eller døde.

Mød den 
kommende 
verdens-
præsident

Ian H.S. Riseley ved intercitymøde
tirsdag den 23. maj
kl. 1821.30 på
Hotel Radisson Blu i Aarhus

Nærmere oplysninger følger i 
næste månedsbrev.


