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Guvernør – er det noget for dig?

Klubbens præsident har fået brev om at indsende forslag til guvernør 2015-16, og hvis det er noget for dig, skal klubben 

sende forslaget senest den 8. december 2012 til pastguvernør Carl Peder Adolph, Odense Hunderup klub.

 

Men hvad kræver og indebærer det at være guvernør?

 

Det kræver, du har været klubpræsident i et år og været medlem af Rotary i 7 år. Du skal indstilles af klubben på et 

ordinært møde og forslag underskrevet af klubbens sekretær. På distriktskonferencen er der valgt et nomineringsudvalg 

på i alt 6 personer med 4 fra klubber i Danmark og 2 fra klubber i Litauen. De valgte klubber kan ses på distriktets 

hjemmeside i referatet fra årsmødet på distriktskonferencen. Nomineringsudvalget træder sammen efter deadline, hvor 

alle kandidater interviewes.

 

Opgaven indebærer, at du i 2½ år forud for tiltrædelsen 1. juli 2015 deltager i seminarer med oplysninger, der hjælper dig

til at varetage opgaven. Knap ½ år før tiltrædelsen deltager man sammen med verdens øvrige 535 guvernøraspiranter i 

et ugelangt møde i USA afholdt af Rotary International.

 

Efter uddannelsen i USA arrangeres PETS, og i guvernøråret er man forpligtet til klubbesøg samt afholdelse af 

distriktskonference. Derudover er der diverse møder med de assisterende guvernører og guvernørgruppen samt møder i

Rotary Danmark, hvor de siddende guvernører udgør forretningsudvalget. Andre aktiviteter, der er underlagt guvernøren,

er afholdelse af diverse Rotary seminarer og i den mere afslappede ende af opgaverne afholdelse af Governors Dish.

 

Der er ingen tvivl om, at det er en tidskrævende opgave, men anstrengelserne opvejes til fulde af de mange oplevelser 

opgaven medfører. Det er utroligt hvor mange forskelligartede oplevelser, der vil tilflyde dig i løbet af blot et år. Held og 

lykke, hvis du har fået mod på opgaven.

 

Rundt om Rotary

Rotary emblemet er kendt verden over og ved bygrænsen til blandt andet mange amerikanske byer byder også store 

skilte med Rotary emblemet velkommen og fortæller, hvor byens klub har møde.

 

Logoet som det ser ud i dag har skiftet udseende som så mange andre brands. Muslingeskallen hos Shell er jo også 

blevet strammet op gennem årene. Rotary International’s hovedbestyrelse ser for tiden om Rotary’s logo trænger til en 

ansigtsløftning.

 

Chicago Rotary klub – den første i det hele taget – brugte et vognhjul som deres logo efter en ide fra Paul Harris. Hjulet 

signalerede civilisation og bevægelse. Udseende ændredes dog afhængig af, hvad trykkeren havde på lager. Da 

Montague M. Bear blev medlem tilbød han som gravør at designe et mere vedvarende logo. Han foreslog et helt neutralt

vognhjul, hvilket klubben nedstemte. Han tilføjede et par støvskyer og tekst over hjulet, der blev godkendt af klubben. 

Sådan så logoet ud nogen tid indtil et medlem påtalte, at der aldrig var støvsky foran et hjul, men kun bagved det. Bear 

fjernede derfor den forreste støvsky, og alle var glade en tid. 

 

I 1910 chartredes Philadelphia som klub nummer 19, og klubben designede et logo som et hjul med 19 tænder. Flere 

klubber ændrede antallet af tænder, der nåede op på 27, men de 19 blev brugt officielt indtil en ingeniør i 1918 

påpegede, at et hjul med 19 tænder ikke virker. Der blev nedsat et udvalg, der efter 6 år kom med emblemet, vi kender i 



dag med 24 tænder symboliserende døgnets 24 timer. De seks eger symboliserer muligvis de dengang seks formål. Det 

indsatte kilespor signalerer at en rotarianer er arbejdende og ikke en drivert!

 

AG’erens hjørne

Af Thyge Lyngdal, AG omr. 6

 

Efter nu at have været AG i ca. 2 år føler jeg nu at have fået bedre indsigt i mange Rotary forhold. Umiddelbart skulle 

man tro at det hele fremgår af de gule sider. Men ud over de gule sider er der mange andre værktøjer som kan være til 

gavn og nytte for alle medlemmer og i særlig grad for dem som har et ”embede” eller er på vej til det. 

 

Her er vi som AG’er naturligvis til tjeneste.

 

Hvad der derimod ikke står skrevet nogen steder er hvordan vi sikrer os at Rotary-ånden er til stede og særligt hvordan 

sikrer vi os at den også er grundlaget for vores fremtidige virke.

 

Helt enkelt taler jeg om nødvendigheden af en ”værdidebat” som sætter fokus på fremtidens medlemskab og 

medlemsprofil, en debat som handler om Rotary’s plads i det omgivende samfund og en debat om vores egen 

selvforståelse.

 

For nogen tid siden læste jeg ”3 minutter” som tog fat i en del af dette emne. Det var 3 minutter, som var meget 

tankevækkende, og jeg vil for min part sige, det var årets 3 minutter. Min opfordring er derfor at tage fat på debatten – 

der er behov for det.

Læs de 3 min her.

 

Med venlig hilsen

Thyge Lyngdal

AG, område 6


