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My Rotary 

Kære rotarianere i distrikt 1480 

Her i de sidste timer af min tid som guver-
nør, vil jeg gerne takke jer for nogle inspi-
rerende guvernørbesøg,  for jeres indsats 
med både lokale og globale projekter, je-
res indsats i Litauen med projekter og 
scholarships. Skulle nogen her de sidste 
dage sidde med en stor eller lille sum, der 
ikke er anvendt, så beder jeg jer tænke på 
End Polio, som er vores 1. indsatsområde 
og gerne inden d.30.6. kl. 17. 

Et år uden revolutioner, men alligevel er 
der gjort klar til en ny verden d. 1.7.2016 

 www.rotary.dk på klar til at åbne1.7. 
Rotarys grundlov er ændret radikalt på fle-
re punkter, og ændringen gælder fra 
1.7.2016. Ændringerne er med i den nye 
medlemsbog, de er tilgængelige på 
www.rotary.dk og vil løbende blive opda-
teret her, så snart oversættelser m.m. er 
på plads.  
I Rotary Danmark har vi vedtaget en vision 
og en strategi for Rotary i Danmark. Det 
handler i høj grad om synliggørelse og RD’s 
PR-udvalg har været meget aktive i år bl. 
a.med udsendelse af Poliofolderen, som I 
skal huske og bestille i landssekretariatet 
snarest. 

 

 

 

 

 

 

Rotary har været på Folkemødet, som I 
kan se af vedlagte brev – og vi bliver både 
set og hørt.  

Det er nu klubbernes ansvar at blive set og 
hørt lokalt. Distriktet har sidste efterår fået 

en Facebookside, som I alle kan kommuni-
kere via – men her er plads til mange flere 
indlæg. 

 

 

 

1470 står bag en undersøgelse af, hvorfor 
vi er rotarianere og resultatet er netop 
udsendt til alle. 

En Rotaractklub er i gang i Roskilde med 
charterdag i august 2016. I Slagelse og i 
minidistrikt 1 er der ligeledes Rotaractere 
på vej. 

Ifølge den danske medlemsstatistik indtil 
udgangen af maj er frafaldet af medlem-
mer stoppet og er i stedet blevet til et lille 
plus. I vores distrikt er 88% mænd, selv 
om en af de hidtidige rene mandeklubber 
nu har fået tre kvindelige medlemmer. 
Uden sammenligning i øvrigt, så er 43% 
AF ROTARIANERE  i Ægypten kvinder. 

Rigtig god sommer til jer alle 

Marianne 

DG 1480 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på billedet for at se folderen 

http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1480/Billeder/Guvernoerens_album.pdf
http://video.rotary.org/RT96/2015-16-theme-address-kr-ravindran/
http://www.riconvention.org/en/seoul
http://www.rotary.org/
http://www.rotarynyt.dk/programmer/uddannelsesprogrammer/ryla/
http://www.rotary.dk
http://www.rotary.dk
http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/DRDR/EndPolio/Polio_press.pdf
http://rotaract.dk/
https://www.facebook.com/pages/Rotary-Distrikt-1480/1652314738318584?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

Kære Rotarianere 

Folkemødet på Bornholm var en succes. Vi havde 
mange besøgende, både af interesserede til vores 
foredrag og af Rotarianere. Vi fik på Folkemødet 
også nye medlemmer både til Rotary og Roteract. 

I forbindelse med Folkemødet fik vi tilbud fra Dan-
marks Statistik om at få tre gratis spørgsmål med i 
deres undersøgelse – det sagde vi selvfølgelig ja til. 
Vi fik en opgave som bestod i at vi ikke måtte spør-
ge direkte til Rotary, ellers havde vi gjort det. Vi vil 
gerne dele svarerne med jer: 

1. Hvor væsentlig er det, at danskerne deltager i 
humanitært arbejde ude i verden? 
57% svarede, at det er meget væsentligt kun 8% 
svarede at det er lidt eller slet ikke væsentligt. 

Svarene er nogenlunde ligeligt fordelt på alle alde-
resgrupper. Der er dog en lille overvægt i folk med 
indkomst over 400.000 kr. med en højere uddan-
nelse som MVU/LVU/Ph.D, der bor i Hovedstads-
området. 

2. Hvor meget mener du, at danskerne bruger ind-
samlede velgørende penge bedst? 
47% mener, at de skal bruges lige meget i Danmark 
og udlandet. Der er flest i aldersgruppen 16 – 29 år 
med 51%, som svarer på dette spørgsmål. 

Igen er det flest med en højere uddannelse, der bor i hoved-
stadsområdet som står for svarerne. 

3. Hvor stor betydning mener du, at velgørense organisatio-
ner har i vores samfund? 
Her svarer 69% af kvinderne, at det har stor betydning, hvor-
imod kun 56% af mændende mener, at det har stor betyd-
ning. 

Igen er det alderesgruppen 60-74 år, der primært går ind for 
dette med 69%. Andre aldersgrupper følger efter med 60% og 
er ligeligt fordelt over hele landet med indkomstgruppe 200-
400.000 kr. og erhvervsfaglig uddannelse som går ind for 
dette. 

Konklusion på spørgsmålene: 
Er, at de fleste danskere mener, at det er væsentlig at man 
deltager i humanitært arbejde fordelt lige meget i Danmark 
og udlandet. 

Vi er også interesseret i at høre, hvordan det er 
gået med den pressemeddelelse som vi sendte til 
jer. Har I fået omtale af Folkemødet i jeres lokale 
avis. Det vil være dejligt, hvis I vil give en tilbage-
melding til annettehansen121@gmail.com, hvis I 
har og evt. kommentarer til hvis I mener det kan 
gøres anderledes næste år. 

 

Mange hilsner 

Planlægningsudvalget Folkemødet 2016 
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