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My Rotary 

så er vi i gang…. 

Kædeoverrækkelser med de traditionelle” af- og på”  
taler og planer er lagt, lidt sommerferie blev det vel 
også til! 

Nye kræfter kommer til i klubberne; Ledelse, Ud-
valg e.t.c., planer er lagt og der er trykket på knap-
pen for GO. 

Præsidenter, Udvalgsformænd og Bestyrelsesmed-
lemmer har alle været igennem kurser og intro for-
løb; taget overordnede mål i agt og nedbrudt dem til 
netop jeres klub. 

Det er meget spændende og udfordrende  -   kan 
isen kan bære, ja det kan den – få samarbejdet op at 
stå fra dag èt, hold snuden i sporet og aktiver alt det 
i har drømt om; og inddrag alle medlemmer. 

Som altid når hjulet drejer, er der nye rutiner at tage 
i agt. 

Ny Flot Hjemmeside der faktisk kørte fra dag èt -  
Nyt Lovstof som i skal diskutere i det nye år – Der 
er også gamle kendinge; der skal pudses op: end 
Polio med 1. prioritet  -  Fejring af TRF Foundati-
on`s 100 års Jubilæum – Fokus på IT: Rotary Club 
Central med klubbens mål; der giver jer alle mulig-
hed for at se hvad i styrer efter. 

Skulle i få brug for inspiration eller hjælp undervejs, 
har i en stor organisation i ryggen; der kommer når i 
kalder; i har et stærkt og motiveret AG team og i har 
hinanden – og alle klubber  nationalt som internatio-
nalt. Udnyt det hele maksimalt – så bliver 2+2 må-
ske 5; men et er sikkert det bliver sjovere og meget 
inspirerende og giver masser af energi! 

Imens vi alle er optaget af at komme i gang; skal vi 
naturligvis huske at prioritere Klubben, dens liv, det 
gode kammeratskab og ikke glemme hvorfor vi er 
en Rotary Klub: Service above self. 

Det er glædeligt at konstatere, at vi i Distriktet alle-
rede har 2 klubber, der har fået accept fra Rotary 
Danmarks Hjælpefond om økonomisk støtte til pro-
jekter: Faxe Rotary Klub og Nakskov – Ravnsborg 
Rotary Klub. Godt gået! 

Distriktskonferencen står for døren. Den afholdes i 
Roskilde den 29. oktober på Comwell Konference-
center –det hører i meget mere om; men sæt datoen 
i kalenderen nu. 

DEN RØDE TRÅD: 

End Polio - Membership  -  Foundation 100 år    
New Generation  -  PR /IT - Uddanne  -  Plan-
lægge og  Kommunikere  

Velkommen til et udfordrende og spændende Rota-
ryår. 
 
DG Peter Juhlsgaard Jepsen 

Den nye hjemmeside løb af stablen uden 
nævneværdige problemer 

Efter et stort og vel forberedt arbejde der involve-
rede landswebmaster, landssekretær, DICOER og 
udvalgte testpersoner, kunne man den 1. juli ned-
lukke den gamle portal, og allerede ugen efter  åb-
ne for den nye, der fra første dag kørte problemfrit. 

Lidt historie omkring portalen. 

I 1995 oprettede vor nuværende 
landswebmaster Birte Linnebjerg en  
hjemmeside for Dyrhaven RK. Da 
den daværende distriktsguvernør så 
siden, blev han så begejstret at han 
bad Birte  om at lave en webside for 
Rortary Danmark. Siden var meget 

simpel og på ingen måde koblet sammen med en 
medlemsdatabase.  

Sidst i 90érne begyndte nogen at røre på sig for at 
få et online møde-og medlemssystem - de nordiske 
Rotary ledelser kunne imidlertid ikke enes om hvil-
ket IT-system man skulle vælge - det resulterede 
nærmest i en regulær strid, den såkaldte ” Store 
Nordiske Rotary-it-krig”. Det udmøntede sig imid-
lertid i at KRAK donerede en IT-portal, som Birte 
og andre begyndte udviklingen af i 1998. Portalen 
blev implementeret i 2000.  
I 2009 forsøgte man at moderniserer portalen, men 
det blev opgivet af tekniske årsager, så i stedet 
ændrede man design og styling blev gjort identisk 
med den dengang nye portal for de åbne sider. 
Så reelt er den portal vi har kørt på indtil juli i år 
16 år gammel - hvilket jo er ganske godt gået. 

DICO Jørgen Maaløv     
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NYT fra PR udvalget 

Sommeren er ved at være godt overstået og Rotary har denne 

sommer markeret sig på en god måde. Som I ved deltog Rota-

ry på Folkemødet på Bornholm. Det var en fælles aktivitet 

med repræsentanter fra hvert af de 5 distrikter, der sad i plan-

lægningsudvalget. Op til Folkemødet mødtes vi på Skype hver 

14. dag. Vi fik sammensat et fantastisk program, der tiltrak en 

del mennesker. Der deltog ca. 20 mennesker til hvert af vores 

møder. Roteract deltog med event udenfor teltet. Vi fik en 

snak med mange mennesker om hvad Rotary er. Der var man-

ge rotarianer som kom forbi og udtrykte deres glæde over, at 

Rotary var med på Folkemødet. Det er blevet besluttet, at vi 

deltager igen næste år. Vi fik nye medlemmer både til Rote-

ract og til Rotary. 

Inden Folkemødet fik vi udarbejdet en meget flot Polio folder. 

Der bliver sendt nogle til klubberne sammen med Rotary 

håndbogen. Man kan rekvirere flere hos Rotarys sekretariat – 

de er gratis. 

Vi arbejder i PR udvalget i Rotary Danmark på at udarbejde 

en ny lille folder om Rotary. Det er meningen, at den skal 

afløse den lille blå. 

Herudover vil vi løbende orientere om, hvad der sker af nye 

tiltage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil ønske alle et godt Rotary år. 

Annette Hansen 

Formand PR udvalget 

 

 

 

 

 

 

 


