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CoL - hvad er det?

Netop i disse dage samles 532 distriktsrepræsentanter i Chicago. De sidder i Rotary International’s lovgivende styrelse –

Council on Legislation – eller som det benævnes i dagligdagen CoL.

 

Din distriktsrepræsentant er naturligvis til stede. Per Høyen fra Årup Rotary klub har forberedt sig på, hvad han vil 
stemme i forhold til de 174 lovændringsforslag, der skal bearbejdes i løbet af de fem dage, der er afsat. Forberedelsen til
CoL er dels en gennemlæsning af alle lovændringsforslag og dels en vurdering af ændringsforslagenes indflydelse på 
distrikt 1460. De fem danske CoL repræsentanter mødtes tidligere på året for at høre hinandens vurderinger. 

 

Du kan som medlem stille et lovændringsforslag, der i første omgang skal godkendes i din klub og efterfølgende på 
distriktskonferencen, inden det sendes til CoL.

 

Distrikt 1460 er sammen med 20 andre distrikter forslagsstiller til en lovændring, så du og alle rotarianere, der ikke er 
bosiddende i USA eller Canada, får mulighed for at vælge en elektronisk udgave af vores Rotary magasin, Rotary 
Norden. Ved sidste CoL blev det vedtaget, at rotarianere bosiddende i USA og Canada fik denne mulighed, og det 
ønsker distriktet selvfølgelig skal gælde alle rotarianere uanset bopæl. 

 

Se de alle ændringsforslag:http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/col13_proposed_legislation_en.pdf

 

Rundt om Rotary

Efter Rotary’s start i 1905 blev grundlaget for det senere Council on Legislation så småt etableret i 1910, hvor alle vigtige
forhold for foreningen blev drøftet på den årlige Convention. Det fungerede indtil 1930, hvor deltagelsen til Convention 
blev for stor. I 1930, hvor 25 året for Rotary blev fejret, deltog 11.000 rotarianere, og antallet af ændringsforslag havde 
nået et omfang, der krævede omstrukturering. Resultatet blev Council on Legislation, der besluttedes ved Convention i 
Boston i 1933, og det første CoL blev afholdt i 1934. Hvert distrikt er repræsenteret af en delegeret, der skal have været 
distriktsguvernør. Tidligere var CoL kun rådgivende, men fra 1974 blev CoL Rotary’s lovgivende organ. Siden 1977 har 
CoL været afholdt separat fra Convention. De seneste år i foråret i Chicago. Der er simultantolkning til de officielle Rotary
sprog, og siden 2001 foregår afstemningen elektronisk. CoL afholdes hvert tredje år, og ændringsforslagene spreder sig 
fra minimale tekstændringer til store forandringer. Hvert ændringsforslag drøftes, hvor lige mange tilhængere som 
modstandere får ordet til yderligere bemærkninger, inden afstemningen sker efter demokratiske regler om 
stemmeflerhed.

 

Af mere betydningsfulde afgørelser kan nævnes CoL’s støtte i 1985 til Rotary’s bestræbelser for at immunisere børn mod
polio. Et år tidligere havde RI bestyrelse godkendt første 3-H (Health, Hunger and Humanity) projekt med finansiering af 
en femårig indsats med vaccinering af 6 millioner børn i Filippinerne mod polio. En indsats der førte til PolioPlus 
programmet, der blev lanceret i 1985. 

 

I 1989 vedtog CoL et skelsættende forslag i historien for Rotary, da det blev muligt at optage kvinder i Rotary. 

 

1950 vedtog CoL "Service above Self" som Rotary’s motto. Mange rotarianere mener, at dette motto bør være det eneste
motto og har fremsendt forslag til CoL om, at Rotary International præsidenten ikke bør have sit eget motto ved siden af.

 

CoL i 2001 blev noget af et maraton med det hidtil største antal modtagne lovændringsforslag - mere end 1.000 forslag, 



hvor af over 600 skulle vurderes og besluttes af CoL.

 

AG’erens hjørne

Har du mere end én passion?

Vores fælles passion er i sagens natur Rotary! Når vi mødes i klubben uge efter uge, er det fordi det giver os en eller 
anden mening. Mangfoldigheden er stor, når man er medlem af et ægte netværk. Meninger brydes – og ikke alt er 
foreneligt i en foranderlig verden. Men Rotary er et rigtig godt udgangspunkt for at give livet mening – både ens eget liv –
og ikke mindst andres! Venskab og udvalg – og venskabsudvalg! Her kan vi dyrke det, vi synes mest om, når vi har fokus
på et værdifuldt fællesskab.Og ud over den enkelte klubs venskaber har Rotary en mængde af fantastiske tilbud.

 

Og her kommer passion nr. 2 på banen!

Har du en speciel interesse som du gerne vil have udviklet yderligere? Det kan jo være, at du er inkarneret frimærke- 
eller møntsamler? - interesserer dig specielt for rødvin? – nyder at trekke? – eller måske har du en motorcykel, som du 
gerne vil lufte sammen med ligesindede? – selv et netværk for globale quiltere er en mulighed!

Kig forbi Rotary.org og lad dig inspirere af et utal af spændende fellowship’s, som du kan blive inspireret af – både lokalt, 
nationalt og internationalt!

Jeg selv har haft stor fornøjelse af at være med i fellowship’et ”Flying Rotarians”! – og inden længe skal jeg da også lige 
se, om de danske motorcykelkørende rotarianere vil have mig med på en hyggelig tur rundt i Danmark! – og det vil de! 
Det er jeg helt sikker på!

Vær nysgerrig – og lad dig inspirere til nye højder inden for din helt personlige passion!

- og nyd, at foråret endelig har budt os indenfor!

 

Max Ustrup

Assisterende guvernør – område 4

 

Guvernørens kalender

Maj byder på endnu et besøg i Litauen, hvor jeg deltager i det litauiske bestyrelsesmøde. Der bliver også tid til at 
overrække to Charity boxe fra Lego til et børnehospital og 300 donerede brillestel fra Profil Optik i Middelfart. 
Brillestellene vil blive fordelt til socialt dårligt stillede gennem Vilnius International Rotary klub, der har et 
projektsamarbejde med Malteserordenen. Et enkelt klubbesøg bliver der også tid til i den nychartrede Vilnius Gedimino 
Klub. 

 

Maj betyder desuden, at jeg som ledsager følger med distriktets repræsentant til årsmøde i Rotary Norden. 

 

Månedens billede: sommer og ferien kan bare ikke komme hurtigt nok…



 

Mange venlige hilsner

Anette


