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President Ravis 
tema for dette 
Rotary-år virker 
indlysende at over-
sætte – og dog! 
Det bliver meget 

selvhøjtideligt hvis vi prøver…
Men meningen er jo alligevel god nok. 

I vort virke kan vi berige verden omkring 
os – give gode oplevelser til vore medmen-
nesker. Og selv blive beriget ved at se, at vi 
er med til at gøre en forskel.

Jeg tænker ikke kun på den store ind-
sats, Rotary yder med f.eks. nødhjælp rundt 
omkring i verden. Vi kan også gøre en for-
skel i vores klub – ved at dyrke det fælles-
skab, som vi har med vore klubkammerater, 
og med andre Rotaryklubber. Det skal ske i 
respekt for vores forskellighed. Jeg glæder 
mig meget til at komme rundt i distriktets 
58 klubber og opleve de forskelle, der er 
mellem klubberne. Og allermest glæder 
jeg mig til at opleve det engagement, som 
driver klubberne.

Vores tillidshverv roterer – vi har ét år til 
at yde den indsats, vi er valgt til og har sagt 
ja til. Et år til at præge Rotary og klublivet 
med vore tanker for, hvordan vi gerne ser 
Rotary. I respekt for vore forgængere og 
forhåbentlig med en kontinuitet, så vi fast-
holder de ting, vi holder af ved at komme 
i klubben, men alligevel er åbne for en 
løbende fornyelse.

Ledelsesplan
En ledelsesplan for klubben er med til at 

sikre en vis kontinuitet fra år til år. Mange 
klubber har udarbejdet en plan for klub-
bens strategi i forhold til klubudvikling, pro-
jekter, PR, ungdomsarbejde m.m. Det kan 
varmt anbefales, og distriktet hjælper gerne 
de klubber, der endnu ikke er startet på en 
ledelsesplan, med at komme i gang. Lige 
nu er også distriktet i gang med at redigere 
en ledelsesplan, som i løbet af efteråret 
bliver lagt på Rotary-web’en under distrikt 
1440. Her kan du også finde mange andre 
relevante dokumenter, bl.a. præsentations-
materiale fra seminarer og referater fra gu-
vernørgruppens og distriktsrådets møder.

Be a gift to the world
Rotary seminarer

Distriktet fortsætter succes’en med at 
arrangere Rotary Leadership Institute. 
Deltagerne får udbygget deres kendskab til 
Rotary, får udvidet deres Rotary netværk og 
får udviklet deres lederkompetencer. Det er 
en rigtig god måde at styrke sit Rotary-en-
gagement på. I efteråret gennemføres kurset 
i Viborg, og til foråret i Hjørring.

Vær også opmærksom på, at distriktet i 
samarbejde med Randers Vestre RK igen i 
år arrangerer RYLA (Rotary Youth Leader-
ship Award). Det er et intensivt ledertræn-
ingskursus for unge mennesker i alderen 
20-30 år med interesse for og evne til at 
blive ledere. Kurset holdes i weekenden 
23.-25. oktober på Himmerland Golf & 
Spa Resort i Gatten i Vesthimmerland. Når 
programmet er klart, udsendes der ind-
bydelse til klubberne.

Årets Pre-PETS seminarer  
afholdes igen i år tre steder i distriktet. 
Datoerne bliver 27. oktober samt 5. og 11. 
november. De kombineres igen i år med 
andre Rotary-relevante seminarer, så flere 
fra klubben kan deltage, når der nu skal 

en bil ud at køre… Også her udsendes der 
indbydelser og program til klubberne.

Og endelig er der distriktets tilbud om at 
komme ud i klubberne med relevante Ro-
tary foredrag. Se forslag på Rotary-web’en 
under Distrikt 1440, Dokumenter.

Distriktskonference
Årets distriktskonference afholdes lørdag 

den 3. oktober på Tranumstrand Kursus-
center ved Brovst. 

Distriktet vil arbejde på en forstærket 
promovering af ShelterBoxe og Water Sur-
vival Boxe, så vi kan medvirke til, at der 
opbygges lagre, der er klar til indsættelse 
i katastrofesituationer. Lederen af WSB-
projektet, englænderen Hugo Pike kommer 
på distriktskonferencen og fortæller om den 
store betydning, boksene har, når der rundt 
omkring i verden sker naturkatastrofer af 
den ene eller anden art.

Indbydelse og program følger.

Alt tegner således til, at vi igen i år får et 
aktivt og engageret Rotary-liv. Jeg glæder 
mig til at komme rundt i klubberne og lære 
jer alle nærmere at kende!

Peter Eigenbroth

Velkommen til en ny 
årgang af nyhedsbrevet

Der er en god tradition for, at nyhedsbrevets hoved bringer et motiv fra guvernø-
rens egn. Jeg har valgt et billede fra Thorupstrand, der er Danmarks største kystfisker-
leje – 12 kuttere bliver trukket ud direkte fra stranden, og mere end 20 familier har her 
deres udkomme på havet.

Thorupstrand fiskerne har dannet et fiskerilaug, hvor de ejer fiskekvoterne i fæl-
lesskab. De har endvidere bygget en ny moderne central for rensning og pakning af 
fiskene. Fiskene bliver fanget på skånsom facon med snurrevod, og hver nat køres 
friskfangede fisk til København, hvor de sælges fra en kutter i Nyhavn, der er indrettet 
med fiskebutik. Desuden har fiskerne lavet aftale om salg af deres produkter i Coop 
butikkerne. I øvrigt blev Thorupstrand og fiskerne kendt i forårets TV-serie ”Gutterne 
fra kutterne”, og sidste år blev de Rotarydistriktets vinder i iværksætterkonkurrencen.

Fiskernes tiltag for at afsætte deres fangst – til bedre priser end de vil kunne opnå 
på fiskeauktionen – er indbegrebet af mit tema for i år: Fællesskab, fornyelse, engage-
ment. Et tema, som jeg håber også vil præge livet i distriktets Rotary-klubber.

Peter Eigenbroth



Nyt i 1440 - side 2

Har du lyst til at udvide dit Rotary net-
værk?

Ønsker du at gøre en forskel i din klub?
Har du mod på at forbedre dine kompe-

tencer som leder?
Ønsker du at øge din viden om Rotary?
Ved du, at du skal være klubpræsident 

om ikke så længe?

Hvis ja til bare et af disse spørgsmål, så 
kontakt din præsident og tilmeld dig det 
førstkommende RLI snarest og senest den 
1. september.

Læs mere her, hvor du også finder 
tilmeldelsesblanket til kurset: http://www.
rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1440/rlirota-
ryleadershipinstitute

Det sagde tidligere deltagere bl.a. om 
deres deltagelse i RLI:

Kom og afprøv disse udsagn. – Vi glæder 
os til at møde dig på RLI!

Per Hylander, leder af RLI

Du kan stadig nå at tilmelde dig Rotary 
Leadership Institute (RLI) i Viborg!

De danske Rotarydistrikters deltagelse i 
Folkemødet på Bornholm er blevet evalu-
eret, og det overordnede indtryk var, at det 
havde været en succes i forhold til mål og 
forventninger.

Der var opstillet et mødetelt, hvor der 
blev holdt et forkortet ”Rotarymøde” mor-
gen, middag og aften, i alt 9 møder, med 
forskellige indlæg, om bl.a. polio, voldsofre, 
bornholmsk kunst og stress. De fysiske 
rammer var snævre – teltet var 3 x 6 meter 
– men det gav en intim og hyggelig atmo-
sfære. 

Der kom en hel del rotarianere forbi, 
hel digvis også ikke-rotarianere, og der var 
konkrete ønsker fra 15 personer om at blive 
kontaktet med henblik på medlemskab.

I evalueringen udtrykkes der tilfredshed 
med, at det lykkedes at skabe samarbejde 
mellem alle fem danske distrikter om del-
tagelsen. Fra distrikt 1440 deltog Marianne 
Holmsgaard, Aalborg Østre RK., som syn-
tes, det havde været en rigtig fin oplevelse, 
hvor der havde været god mulighed for at 
fortælle om Rotary, både som et åbent er-
hvervsnetværk og som en organisation, der 
tager et stort socialt ansvar og som yder en 
massiv humanitær indsats verden over.

Evalueringen af deltagelsen i Folkemødet 
konkluderer en varm anbefaling af, at Ro-
tary også deltager fremadrettet.

Rotary på Folkemødet var en succes



Nyt i 1440 - side 3

Ansøgning til Rotary 
Danmarks Hjælpefond er 
meget enkel. Man sender 
en mail med projekt-
beskrivelse, budget m.m. 
Ansøgningen behandles 

af Hjælpefondens forretningsudvalg og 
godkendes den. Man får som oftest en 
bevilling senest 14 dage efter. Ansøgninger 
indsendes løbende til Rotary Danmarks 
Hjælpefond.

Detaljer vedrørende ansøgning til Hjæl-
pefondens findes på www.Rotarynyt.dk. 
Man skal ikke være logget ind. Informatio-
nerne findes nederst på forsiden. Her kan 
man også læse reglerne for at få tilskud. 
Det er en god idé at kontakte mig inden 
der ansøges.

Distriktet opfordrer til at bruge Hjælpe-
fonden til de mindre projekter og Founda-
tion til de større projekter

Ansøgning til Foundation er lidt mere 
kompliceret. Der er en del strammere regler 
for indhold i projektet, finansiering og tids-
frister.

Projekter større end $ 30.000, kan star-
tes løbende over Rotary året, men altid 
efter forudgående aftale med mig, da der 
kræves en forudgående instruktion.

De mindre projekter, skal indsendes 
til distriktet en gang om året. Her samles 
de på en bruttoliste. Ud fra denne liste 
godkender distriktets Foundation Udvalg, 
hvilke projekter der kan søges støtte til hos 
The Rotary Foundation.

Forudsætning for støtte fra Foundation 
er, at klubben certificeres. Det foregår ved 
at to personer fra klubbens projektudvalg 
deltager i distriktets Foundation seminar - 
og at klubben underskriver en aftale med 

distriktet. Certificeringen gælder kun for et 
år. Seminardatoer vil fremgå af distriktets 
mødekalender.

 

– New Grants
Der findes 2 typer grants fra Foundation, 

Global Grants og District Grants.

 Skal ansøges elektronisk via Rotary.org.
 Budgettet skal være mindst $ 30.000.
 Projektet skal være indenfor et af Foun-

dations seks fokusområder.
 Projektet skal have en varig effekt – 

”sustainability” – d.v.s. det skal sandsyn-
liggøres, at projektet er bæredygtigt, når 
Rotary slipper det.

 Der skal være en Rotary partner i 
værts området.

 Det skal dokumenteres/argumenteres, 
at der er et egentligt lokalt behov for pro-
jektet, dvs. det skal være undersøgt og be-
kræftet af de lokale.

Skal din klub i gang med projekter?

-
-

(Billedet er lånt fra Rosenholm RK’s hjemmeside)

 Ansøgning sendes til distriktet og skal 
godkendes af Distriktets Foundation ud-
valg. Herefter skal det godkendes af The 
Rotary Foundation.

 Distriktet skal en gang om året aflevere 
en samlet oversigt over de projekter distrik-
tet vil støtte med Foundation midler. 

 Det er derfor vigtigt, at I informerer 
os om, hvilke projekter I påtænker i dette 
rotaryår. Distriktet kan kun bede om penge 
en gang i et Rotary år. Derfor skal I aflevere 
den korte beskrivelse – gerne på e-mail til 
mig – senest 1. oktober 2015. Ansøgning 
bedes afleveret på et særligt skema, som 
tilsendes ved henvendelse til mig.
    Informationer om projektet behøver ikke 
at være fuldt udbygget i første omgang, 
blot tilstrækkelige til, at vi kan vurdere det. 
    Projektet skal naturligvis beskrives yder-
ligere inden fremsendelse til The Rotary 
Foundation.

 Distriktet forventer at kunne fastholde et 
max. på 20.000 dkr. pr. projekt.

 Tilskud matches 1:1, men det er tilladt 
at medregne Hjælpefondens evt. tilskud 
som egen andel.

 Som noget nyt er der mulighed for at 
søge om et mindre tilskud fra District Grant 
midler til deltagelse i et af Rotarys uddan-
nelsesprogrammer. Der kan f.eks. ansøges 
om tilskud til deltagelse i New Generation 
Service Exchange, Vocational Training 
Team (tidligere Group Study Exchange) 
m.fl. Der ydes ikke tilskud til deltagelse i 
Long Term og Short Term Exchange samt 
deltagerbetaling til RYLA.

Jan Brinck
Rotary Foundation

Rotary Danmarks Hjælpefond
dg1440-1314@rotary.dk 
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Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby.

Søren Nørgaard, Sindal RK. 
Mail: sn@mil.dk:
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring Vestre.

Henrik Westen-Jensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre.

Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, 
Nykøbing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro.

Gert Bang Larsen, Farsø RK.: 
mail@bygningsmaleren-farsoe.dk:
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, 
Skive, Skive Fjord Morgen, Skive-
hus, Aars.

Hans Pinnerup Nielsen, Randers 
Østre RK. Mail: 
hanspinnerupnielsen@gmail.com:
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers Vestre, 
Randers Østre, Viborg, Viborg-
Asmild, Viborg Morgen.

Poul Sørensen, Hadsten RK. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå-Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde

Peter Eigenbroth, Han Herred RK.
Mail: dg1440-1516@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

din assisterende 
guvernør

Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Peter Eigenbroth, distriktsguvernør
DG1440-1516@rotary.dk 

Redaktør og layouter:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk
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11. aug. Frederikshavn City
13. aug. Skagen Morgen
18. aug. Grenaa
18. aug. Randers Søndre
19. aug. Grenaa-Djurs
25. aug. Thorshavn
25. aug. Klaksvig
31. aug. Ebeltoft
  2. sept. Viborg
  3. sept. Frederikshavn Bangsbostrand
  7. sept. Hjørring Vestre
  9. sept. Thisted
14. sept. Skive
15. sept. Skive Fjord Morgen
15. sept. Hanstholm
16. sept. Hadsten
17. sept. Rønde
21. sept. Bjerringbro
22. sept. Sindal
23. sept. Frederikshavn
25. sept. Grenaa GoMorgen
28. sept. Løgstør

28. aug. Distriktsgolf i Fjerritslev
  8. sept. Distriktsrådsmøde
  3. okt. Distriktskonference

Klubbesøg 
august-september

Distrikts
mester-
skabet i golf

Det finder sted på Jammer-
bugt Golf klubs naturskønne bane, 
Starkærvej 20, 9690 Fjerritslev.

Der er indskrivning og morgenmad 
fra kl. 08.00, gunstart kl. 9.30, og 
frokost samt præmieoverrækkelse kl. 
ca. 14.00.

Matchen afvikles i tre grupper:
Gruppe A: Slagspil *
Gruppe B: Stableford
Gruppe C: Stableford

* Af hensyn til turneringens tidsmæssige 
afvikling spiller A-rækken modificeret slagspil, 
hvor spillernes score på stregede huller maksi-
malt er hullets par + 3 slag.

Distriktsmesterskabet beregnes ud 
fra slagspils-score.

Ledsagere er velkomne, men di-
strikts mesteren skal være rotarianer.

Max hcp. 36. Spillere, der har over 
hcp. 36 kan deltage, men spiller i hcp. 
36.

Pris: 400 kr. incl. morgenkom-
plet, greenfee og frokost.  

Tilmelding foretages ved at sende 
en mail til dg1440-1516@rotary.dk 
med angivelse af navn, Rotaryklub og 
DGU medlemsnummer.

Betaling overføres til konto nr. 
7461-2072108062 inden matchdagen.

Evt. spørgsmål: Kontakt Peter  
Eigenbroth, dg1440-1516@rotary.dk 
eller tlf. 40 26 64 64.

Seneste tilmelding den 21. august 
2015.

y

Rotary Global 
Rewards

RI president Ravi har introduceret en 
ny service for rotarianere – Rotary Global 
Rewards. Det er populært sagt en ”ind-
købsforening”, hvor rotarianere kan opnå 
rabat på forskellige ydelser, bl.a. flyrejser, 
hotelophold og leje af bil. Endvidere er 
der ofte indbygget en ”pay-back” ydelse til 
Rotary ved anvendelse af ordningen.

De mange aktuelle tilbud kan ses på 
www.rotary.org/globalrewards.

Det umiddelbare indtryk er, at hoved-
parten af ydelserne er fokuseret på USA 
og Canada. Så hvis man skal på rejse 
dertil, er det måske ulejligheden værd at 
undersøge tilbuddet nærmere…

Peter Eigenbroth


