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90 års fødselsdag med hundredvis af gæster
Den 30. november kunne Københavns Rotary Klub fejre 90 års fødselsdag. Distrikt 1460 ønsker tillykke med dagen. 
Fødselsdagen blev markeret på et klubmøde afholdt på Odd Fellow Palæet i København. HKH Prins Henrik deltog i 
mødet sammen med ca. 300 klubmedlemmer og gæster. Distrikt 1460 var repræsenteret ved guvernøren og 2 
assisterende guvernører. På mødet deltog også Rotary´s verdenspræsident, Kalyan Bannerjee.  Kalyan holdt et 
inspirerende og tankevækkende indlæg om, hvad der rører sig i Rotary i dag. På mødet blev der overrakt en donation på
100.000 $ til verdenspræsidenten. Beløbet er øremærket End Polio Now kampagnen. 
Det er for resten ikke alene Københavns Rotary Klub, der kan fejre fødselsdag. Det kan Rotary i Danmark også, ja for 
den sags skyld hele Norden, da Københavns RK var den første klub i Norden.

 

Convention i Bangkok
Convention afholdes i dagene 6.-9. maj 2012. Deltagelse i en Convention er en uforglemmelig oplevelse som alle 
rotarianere burde unde sig selv, mindst en gang i livet. Næste års Convention i Bangkok kan meget nemt kombineres 
med et turistbesøg i Thailand. Gebyret for deltagelse er absolut overkommeligt på grund af tilskud fra den Thailandske 
regering.
Mere at vide? Max Ustrup fra Middelfart RK er distriktets Convention koordinater og han er klar til at fortælle om de 
oplevelse, der venter på Convention. Max kommer gerne med på et klubmøde og holder et indlæg. Ring og hør 
nærmere. Læs også mere her      

 

Rotary Norden får ny redaktør
Ved årsskiftet får Multidistrikt Danmark en ny redaktør for Rotary Norden. Jens Otto Kjær Hansen afløser Per Dantoft, 
der har ydet en stor indsats i mange år.
Den nye redaktør bliver Jens Otto Kjær Hansen, der har været professionel journalist og kommunikatør gennem de 
sidste 40 år. Der er ingen tvivl om, at vi her har fået en særdeles kompetent person til jobbet, når det også nævnes at 
han er blevet rektor for journalist- og mediehøjskolen i Århus og at han som den første journalist på Jyllandsposten blev 
tildelt den fornemme Cavlingpris.
Rotary Danmarks råd har besluttet at der snarest skulle etableres et formelt samarbejde mellem den nye redaktør og 
distrikternes nyhedsredaktører til glæde og udvikling for begge parter.

 

Mobiltelefonkampagnen
Der er sket nyt i sagen om mobiltelefonerne siden det sidste nyhedsbrev. Det er langt om længe lykkes at få kontakt til 
den tyske aftager og jeg har gennem de seneste uger været i tæt dialog med ham, for at få afsluttet sagen, som 
desværre er blevet mere "rodet" end man kunne have forventet sig. Telefonere var pakket således, at man kunne se, 
hvilke klubber der havde leveret hvilke telefoner. Desværre har tyskerne ikke i deres håndtering af telefonerne holdt 
disse adskilte, og derfor er der ikke nogen mulighed for at bestemme, hvor stort et beløb de deltagende klubber har 
bidraget med. Vores samarbejdspartner har beklaget dette mange gange, hvilket herned viderebringes.
Det samlede beløb vi blev stillet i udsigt for telefonerne var ca. 1.700 euro. Dette beløb er blevet forhandlet op til en 
endelig afregning på 2.000 euro og da det ikke er muligt a fordele dette beløb på klubber der har deltaget, har jeg i 
samråd med guvernøren besluttet, at beløbet i stedet bliver tilgodeskrevet distriktet.
Tak til de klubber der har deltaget i mobiltelefonkampagnen g derved har bidraget til et ganske pænt beløb til End Polio 
Now.
Venlig hilsen, Per Høyen

 

IT-systemets muligheder, Saldi og Hjemmeside
Saldi for Rotary er et regnskabssystem som er tilrettet til rotaryklubber. Nu er der sat navne på næste års bestyrelser og 
det betyder at hvis jeres klub vælger at det kommende år vil I have et ”skræddersyet regnskabssystem” så er det nu i 
skal gøre jer klar. Hvis den kommende kasserer i klubben vil aflevere et nemt og overskueligt system til sine 
efterkommere så er det nu han/hun skal sætte sig ind Saldi og klubben skal anmode om at få jeres regnskab åbnet i 
systemet.
Vores hjemmeside tilbud der er for alle distriktets klubber er også en mulighed, især hvis klubben ønsker en mere 
levende og udadvendt profil. Er der i jeres klub en ”journalist og fotograf” som vil dyrke den udadvendte side af Rotary for
jeres klub er der i it-portalen indbygget et udmærket CMS-system til at opbygge simple klubhjemmesider – det kræver 
bare at klubben ønsker en hjemmeside åbnet og har en der er indstillet på at lære lidt nyt på it-området.
I løbet af det første kvartal af 2012 vil der blive afholdt seminar/workshops om både Saldi for Rotary og klubhjemmesider.
Her kan man se manualer om Saldi og om hjemmesider i vores system.

 

Glædelig jul
Rotaryåret 2011/12 er nu næsten halvvejs. For mig er det gået ufatteligt hurtigt med mange gode møder og aktiviteter, 
ikke mindst klubbesøgene har været berigende. Jeg takker for den venlige og åbne modtagelse jeg har fået overalt.
Jeg vil benytte anledningen til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Jeg ser frem til samarbejdet i det nye år.
Med venlig hilsen



Carl Peder Adolph


