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Guvernørens nyhedsbrev for december 2014. 
 
 
Med dette nyhedsbrev fra guvernøren vil jeg gerne ønske alle rotarianere i distrikt 
1461 en rigtig GLÆDELIG JUL og ET GODT NYTÅR ! 
TAK for mange gode oplevelser indtil nu  
 
Der er nu allerede forløbet halvdelen af Rotary-året, og jeg har været på besøg i alle 
klubber på nær én, som ville vente til januar. 
Det har været en dejlig oplevelse at gennemføre disse klubbesøg og se mangfoldig-
heden i klubberne – selvom vi har vores fælles grundlag. TAK for god respons  
Dialogen, som besøget i klubberne enkeltvis har givet mulighed for, har været inspire-
rende for mig – og forhåbentlig også for klubberne. De fleste klubber er meget vel-
drevne med hyggelige traditioner og god stemning, men enkelte er nødlidende og har 
”glemt” at rekruttere flere og unge medlemmer i tide, således at man nu er for få med-
lemmer og aldersforskellen til potentielle nye medlemmer bliver for stor. Vi har drøftet i 
disse (få) klubber, om man evt. skulle søge optagelse i / fusion med naboklubber.  
 
Med dette nyhedsbrev bringes – som lovet - en oversigt over temaerne i vores 2 sæt 
Roll Up’s, som kan lånes hos AG’erne. Brug dem, når klubben har et arrangement, 
hvor de vil synliggøre sig i forbindelse med arrangementer i lokalsamfundet – gerne 
sammen med IW og Rotaract. 
Jeg er dog nødt til at bringe en fornyet EFTERLYSNING af den ene Roll Up med te-
maet ”morgenmøder”. Den har været væk siden distriktskonferencen, hvor flere klub-
ber fik lov til at låne reklamesøjlerne med det samme. Den er desværre ikke dukket op 
endnu  
 
De gule refleksveste med Rotary-logo går stadig som varmt brød. Jeg har nu kun 16 
tilbage, og de sælges efter ”først til mølle”. På landsplan er hele leverancen på 6000 
veste udsolgt, og de er nu med til at synliggøre (”Light Up Rotary”) overalt.  
 
HUSK opdatering i medlemsdatabasen, da opkrævningerne til Rotary International 
fremover foregår på grundlag af registreringerne d. 30. juni og d. 30. december. 
 
I 2015 gentager vi tilbuddet om et seminar for nyere medlemmer, som sidste år blev 
godt modtaget af deltagerne. Strukturen er justeret lidt, og vi opfordrer de kommende 
klubpræsidenter til at følges med deres nye medlemmer. Der er udsendt direkte invita-
tioner, og de to muligheder er annonceret på distriktets hjemmeside, hvor tilmelding fo-
regår. 
 
Endelig kan jeg nævne, at referaterne fra Distriktskonferencen og Årsmødet er at fin-
de på distriktets hjemmeside. 
 
Julefreden er ved at indfinde sig, og jeg forventer ikke, at der bliver stof til et nyheds-
brev, før vi er godt inde i 2015. 
Venlig hilsen og Glædelig Jul. TAK for i år ! 

Leif Kenrad 


