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De 100 Water Survival Boxe, som di-
strikt 1440 donerede i forbindelse med 
di striktskonferencen i oktober, er nu pakket 
og sendt til jordskælvsofre i Equador.

Formand for distriktets ”box-udvalg”, 
Erik Tornøe, Han Herred Rotary Klub, og 
DG Peter Eigenbroth, begge med hustruer, 
var i april måned i England og besøge Shel-
wood Bridge Rotary Klub, der står for det 
praktiske omkring Water Survival Box.

Her var vi med til at pakke de 100 
bokse, der som ”ekstraudstyr” blev forsynet 
med en stor presenning, en pose Lego 
klodser og en lille bamse, hvoraf nogle var 
doneret af Inner Wheel distrikt 44.

Vi fik et rigtig godt indtryk af organise rin-
gen omkring boks-projektet. Det er et rent 
klubprojekt, som styres af en bestyrelse på 
knap en halv snes medlemmer. De mødes 
jævnligt for at pakke bokse, og det foregår 
i et godt teamwork med nogle til at plukke 
indholdet fra hylder i et lagerlokale og 
andre til at stuve effekterne ned i de røde 

Distriktets Water Survival Boxe 
sendt til Equador

kasser. Der føres en tæt dialog med forskel-
lige nødhjælpsorganisationer, så man har 
et godt indtryk af, hvor der er behov for 
boksene, og hvor de kan gøre mest gavn.

Klubben udsender årligt ca. 1.200 bokse 
til nødstedte områder i hele verden. De 100 
bokse fra distrikt 1440, som alle var mærket 
med en label med Dannebrogsflag, blev 
sammen med 200 ”standardbokse” sendt til 
Equador i starten af maj måned.

Distrikt 1440 næststørste 
bidragyder

Vi skulle bringe varme hilsener med 
hjem til distriktet og takke for den gode op-
bakning. Næst efter en privat storsponsor er 

Billedet øverst th: Her pakkes boksene af Erik 
Tornøe, Lene og Peter Eigenbroth og Lene Tornøe.

Derunder: Lene Eigenbroth, Erik Tornøe og pro-
jektleder Hugo Pike i en velfortjent kaffepause.

Herunder: Inner Wheels bamser 
er nu på vej til Equador.

distrikt 1440 blevet den største bidragyder 
til projektet, og det blev yderligere under-
streget, da vi under besøget kunne over-
række 1.000 £ til endnu flere bokse – i alt 
er der fra vores distrikt gennem det seneste 
år doneret ca. 175 Water Survival Boxe.

Tak til distriktets klubber, som har bak-
ket op omkring vores box-udvalg. Vi vil 
fortsat gerne støtte såvel Water Survival 
Box som ShelterBox, så husk gerne, hvis 
der ”er penge tilbage” på klubbens pro-
jektkonto, at sende en indbetaling til konto 
7420 – 0001237463. Box-udvalget håber 
optimistisk på en årlig donation fra hver af 
distriktets klubber på 4.500 kr., svarende til 
tre ”water-bokse” eller knap én Shelterbox.

Peter Eigenbroth
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Lørdag den 7. maj var der chartring 
af distriktets tredje Rotaract-klub. Efter 
et effektivt forarbejde fra fadderklubben, 
Hjørring Morgen RK, og med økono-
misk støtte fra de øvrige Rotary-klubber 
i kommunen, blev Hjørring Rotaract 
Klub stiftet med foreløbig 16 medlem-
mer.

Det blev en festlig weekend med 
deltagelse af rotaract’ere fra hele landet, 
klædt i det fineste skrud, idet festens 
tema var The Great Gatsby. Forud for 
selve charterfesten var gået en dag med 
masser af aktiviteter, som rystede del ta-
gerne godt sammen.

Charterfesten havde, foruden de 
mange Rotaract’ere, samlet en del 
repræsentanter fra Rotary. Tovholder fra 
Hjørring Morgen RK har været Anders 
Kronborg, og han gav et kort resume af 
det arbejde, der har været med at starte 
Rotaract-klubben op – det har været 
sjovt og inspirerende.

Guvernør Peter Eigenbroth gratule-
rede på distriktets vegne, og gav et lille 
overblik over alle de aktiviteter, Rotary 
tilbyder ungdommen. Han overrakte 
distriktets gave, en præsidentkæde, til 
klubbens charterpræsident, Nikolai Brix 
Lindholm.

Der var også en hilsen fra In-
nerwheel, og efterfølgende var der 
humørfyldte taler og gaver fra de øvrige 
distrikters Rotaractklubber.

Fra oven: Charter medlemmerne i Hjørring Rotaract Klub.

Peter Eigenbroth har overrakt distriktets gave, præsidentkæden, til charterpræsident 
Nikolai Brix Kronholm.

Tre generationer Rotary: Henriette Kaarsbo Andersen, Hjørring Morgen RK, Morten 
Kaarsbo Andersen, Hjørring Rotaract Klub og Ove Kaarsbo, Hjørring Vestre RK.

Rotaract-klub startet i Hjørring
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De mange nye samfundsborgere, der 
kommer til landet som asylansøgere, og 
som er samlet i større grupper på asylcen-
trene, udgør et problem i trafikken i de ofte 
små samfund, hvor centrene er placeret. 
Det giver en øget trafik af ”bløde” trafi-
kanter – både fodgængere og cyklister – på 
ofte små og mørke veje. Tidligere på året 
blev en asylansøger påkørt nær Thisted, og 
på Langeland har buschaufførerne udtrykt 
stor betænkelighed ved at udføre deres job, 
fordi de ofte kommer ud for farlige situ-
ationer med mørke trafikanter i de mørke 
timer.

Informationsfilm på flere sprog
Medlemmer af Han Herred Rotary Klub 

kender også til problemet, og her vedtog 
man at gøre noget for at lære asylansøgere 
om danske trafikregler og -kulturer. Hen 
over vinteren er der blevet lavet en film, 
der med asylansøgere som figuranter viser, 
hvor vigtigt det er at færdes i den rigtige 
side af vejen, og hvor vigtigt det er at gøre 
sig synlig med lys og reflekser. 

Filmen er nu færdig og indtalt med tekst 
på sprogene arabisk, farsi og somali foru-
den engelsk og dansk. Den varer tre minut-
ter og viser nogle af de situationer, der kan 
forekomme, hvis man bevæger sig forkert 
på mørke veje.

Filmen er netop blevet præsenteret 
på Jammerbugt Asylcenter i Tranum, og 
centerleder Rikke Ørnberg var meget bege-
jstret for denne mulighed for at vejlede asy-
lansøgerne, og samtidig bidrage til, at der 
opstår færre farlige situationer på vejene 
omkring asylcentret. Også repræsen tanter 
for beboerne var glade for filmen, der vil 
blive brugt på info-møder i centret.

Han Herred Rotary Klub vil distribuere 
filmen til alle landets 65 asylcentre i en pak-
ke sammen med 50 refleksbrikker påtrykt 
Rotary-logo, og klubbens projektansvarlige, 
Erik Tornøe, håber, at Rotary dermed kan 

Ved overrækkelsen af filmen til Tranum Asylcenter ses fra venstre Anders Jørn Brix Christensen, 
Laila Møller fra asylcentret, Erik og Lene Tornøe samt Peter Eigenbroth fra Rotary og centerleder 
Rikke Ørnbjerg.

Filmen giver let forståelig instruktion i, hvordan man færdes rigtigt – og forkert – i trafikken.

På Rotarys Convention i Atlanta i 1917 
grundlagde daværende RI-president Arch 
Klumph Rotary Foundation, der siden har 
udviklet sig til at være en af verdens største 
fonde til en indsats for humanitære formål.

I 2017 holdes Convention igen i Atlan-

medvirke til at reducere antallet af farlige 
situationer og ulykker i trafikken.

Initiativet har givet god presseomtale, 
blandt andet med et indslag i TV-Nord, 

og det giver dermed ikke blot synlighed i 
trafikken, men også omkring Rotarys sam-
fundsengagement.

Rotary 
Foundation 
100 år

ta, og fejringen af Rotary Foundations 100 
års jubilæum bliver et markant indslag.

Det første bidrag fra rotarianere til fon-
den var på 26,50 US $, og i den anledning 
gives der et helt specielt tilbud på dette års 
Convention i Seoul, der afholdes 28. maj 
til 1. juni. Her tilbydes deltagelse i Conven-
tion i 2017 for 265 US $ - en betragtelig 
rabat i forhold til den normale pris.

Og man behøver ikke at deltage i 
Seoul for at opnå den fordelagtige pris. I 
perioden 28. maj til 6. juni kan man ved 
tilmelding på riconvention.org opnå den 
specielle rabat. Så har du planer om at 
deltage i Atlanta 10.-14. juni 2017, så er 
der penge at spare ved tilmelding nu.
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Det er en årlig traditi-
on, at Rotary-klubberne i 
Aalborg holder et intercity-
møde, hvor der uddeles 
en iværksætterpris. Det 
blev en god aften i Aalborg 
Kongres- og Kulturcenter, 
indledt med en lille koncert 
af Prinsens Livregiment.

Aftenens taler var Kjeld 
Johannesen, der for nylig 
er fratrådt sin stilling som 
CEO hos Danish Crown og 
i stedet er blevet formand 
for Spar Nord. Kjeld Jo-
hannesen fortalte om Dan-
ish Crowns historie, sin tid i 
branchen samt nogle af de 
udfordringer, man har.

Iværksætterprisen blev 
i år tildelt Jérémie Pierre 
Gay fra virksomheden 
Create it Real, der frem-
stiller 3-D printere. Det var 
spændende efterfølgende at se en af dem 
demonstreret.

I løbet af aftenen blev der solgt et ameri-
kansk lotteri med flotte præmier, doneret 
af rotarianere i Aalborg. Salget indbragte 

iværksætterpris

Prinsens Livregiment gav en festlig optakt til intercitymødet i Aalborg. Foto: Jørgen la Cour-Harbo.

15.000 kr., som Henrik Westen-Jensen 
kunne overrække til lederen af Kamil-
lianergårdens Hospice, Anette Agerbæk. 
Hun fortalte lidt om det daglige arbejde 
på hospice, og om bestræbelserne på at 

kunne bygge et nyt hospice i Nørresundby, 
da rammerne på Kastetvej ikke længere er 
tilstrækkelige.

Eig

Distriktets årlige golfmatch finder sted 
på Norddjurs Golfklubs naturskønne bane, 
Nordkystvejen 10, 8961 Allingåbro. Der 
er indskrivning og morgenmad fra kl. 
08.00, Gunstart kl. 9.30, og frokost samt 
præmieoverrækkelse kl. ca. 14.00.  

Golf distrikts-
mesterskabet 2016

Matchen afvikles i tre grupper: 
Gruppe A: Slagspil 
Gruppe B: Stableford 
Gruppe C: Stableford  
Distriktsmesterskabet beregnes ud fra 

slagspils score.

Ledsagere er velkomne, men distrikts-
mesteren skal være rotarianer.  

Max HcP 36. Spillere, der har over HcP 
36 kan deltage, men spiller i HcP 36. Pris: 
400 kr. incl. morgenkomplet, greenfee og 
frokost.  

Tilmelding foretages ved at sende en 
mail senest den 19. august 2016 til hen-
rik@BaNic.dk, med angivelse af navn, 
Rotaryklub og DGU medlemsnummer. 

Betaling overføres til konto nr. 9332 - 
0007514867 inden matchdagen med angi-
velse af fulde navn.   



Hjallerup Morgen Rotary og Brønder-
slev Rotary gennemførte lørdag den 16. 
april det andet Rotary Run for Fun løb i 
historien med 108 deltagende løbere. Om 
end vejret ikke var prangende, var der højt 
humør over hele linjen. 

Starten på ½ maraton gik klokken 10.00 
fra Ford Brdr. Hosbond A/S i Brønderslev, 
som velvilligt havde åbnet dørene til deres 
butik, således at løberne kunne stå lidt i 
læ inden starten og nå et toiletbesøg før 
afgang. Opvarmningen ved starten stod 
Marianne Hjelm for, og starten blev klaret 
af borgmester Mikael Klitgaard. 

Ruten, som er ganske flad, gik fra Brøn-
derslev over Øster Brønderslev, Hvilshøj, 
Hollensted, Ørum og havde mål ved Gitte 
og Per på Redet Hjallerup, som velvilligt 
havde stillet deres faciliteter til rådighed. 
På hele ruten var vejvisere og Beredskabs-
korpset til stede, hvis der skulle være lø -
bere, som havde brug for assistance.

På ruten var der 3 depoter, hvor der var 
mulighed for få vand, bananer og lidt sødt 
for at holde motoren i gang, det hele spon-
soreret af REMA i Hjallerup.  

Borgmesterlig starttale
Fra Morten Pedersens adresse på Bjerg-

bakkevej 69, ca. midt på ruten, gik starten 
på 10 km ruten præcist klokken 11, efter 
behørig opvarmning og en starttale fra 
borgmesteren. 5 km distancen blev skudt 
i gang kort efter Ravnstrup, efter at Inger 
Uldal fra Sundhedsklinikken havde varmet 
alle op til den korte, men hurtige distance, 
hvor alle kan være med. Igen var borgmes-
teren klar med en starttale, hvor sundhed 
og motion naturligt var temaet.

Flotte medaljer
Ved målstregen fik alle en flot medalje, 

sponsoreret af HOSTA A/S og et gave-
kort fra SPORTIGAN Hjallerup, hvorefter 
der var suppe sponsoreret af Hjallerup 
Kro samt øl og vand. I målområdet var 
der endvidere repræsentanter fra ”Red 
Bull”, hvor der blev delt smagsprøver ud. 

På pladsen havde tømrermester Hans 
Bilgaards Efterfølger ApS en udstilling af 
vinduer, som kunne betragtes. Derudover 
havde OPTIMIZAR motionstest en stand, 
hvor løberne kunne få mere viden om 
træning og metoder til at opnå bedre re-
sultater. 

Gentages
Klubberne var særdeles tilfredse med 

arrangementet og håber at kunne gen-

tage succesen igen næste år, med lidt flere 
deltagere på den skønne tur gennem vores 
kommune. Overskuddet går til Rotarys 
hjælpearbejde lokalt og globalt, udtaler en 
af løbsarrangørerne, Michael Jakobsen, 
som endvidere udtrykte stor tilfredshed og 
tak til hjælpere, sponsorer og de folk på 
ruten, som klappede af motionisterne. 
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108 løb “Run for Fun” 

Det økonomiske resultat af koncertræk-
ken med Flygtningestemmer i februar er 
nu opgjort. Der blev samlet et overskud 
på ca. 55.000 kr., blandt andet takket 
være, at koncertens solister optrådte gratis. 
Overskuddet skulle anvendes til at gøre 
hverdagen i nogle af landets asylcentre lidt 
anderledes og mere indholdsrige.

I distrikt 1440 blev to asylcentre tildelt 
støtte efter ansøg-
ninger, som var 
indsendt via lokale 
Rotaryklubber. 

Hanstholm Ro-
tary Klub vil med 
hjælp fra koncert-
overskuddet donere 
et bordtennisbord til 
det lokale asylcenter, 
sammen med en 
flagstang og udstyr til 
legepladsen. 

På Tranum asyl-
center ved Brovst er 
der givet 4.500 kr. i 
støtte til etablering af 
en cricketbane, idet 
asylansøgere fra bl.a. 
Syrien, Afghanistan 

Overskud fra koncerterne med 
Flygtningestemmer fordelt

Sabir modtager som repræsentant for beboergruppen på Asylcenter Tra-
num et gavebrev fra Rotary på 4.500 kr. til etablering af en cricketbane.

og Pakistan har gode traditioner for crick-
etspillet. Ved en sammenkomst på centret 
overrakte guvernør Peter Eigenbroth et 
gavebrev til en repræsentant for beboerne, 
som gav udtryk for stor glæde over den 
mulighed, som cricketspillet vil give for 
aktivitet og for mulighed for at stifte nye 
bekendtskaber på tværs af kulturer.
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Hvert 3. år afholder Rotary International 
”Council on Legislation”. Det er Rotarys 
“lovgivende forsamling” og dermed Rota-
rys højeste myndighed. Ingen ændringer 
kan finde sted i Rotarys regelgrundlag, dvs. 
vores Constitution, vores bylaws eller vores 
standardvedtægt for klubber, medmindre 
de er godkendt på et council. Hvert af 
Rotarys ca. 530 distrikter sender en dele-
geret til den ugelange forsamling, som 
altid finder sted i Chicago. De delegerede 
skal opfylde visse formelle betingelser. 
Som udgangspunkt skal de have beklædt 
posten som distriktsguvernør. Council on 
Legislation 2016 fandt sted 10.-15. april, 
og jeg nød æren at være distrikt 1440’s 
delegerede.

Dagsorden for council var forslag fra 
klubberne, fra distrikterne eller fra Board 
of Directors, Rotary Internationals ”besty-
relse”. Alle klubpræsidenter og -sekretærer 
samt alle distriktsledelser havde god tid i 
forvejen modtaget brev med indkaldelse af 
evt. forslag. Alle forslag indsendes gennem 
distriktet, som skal godkende dem og sørge 
for, at de er sat på en formel, så de kan 
håndteres af council. Deadline, der som 
alle deadlines i Rotary er ufravigelig, var 
31. december 2014. 

Gamle rotter rystede  
på hovedet, men …

Fra Distrikt 1440 kom der et forslag fra 
Skive Fjord Morgen RK. Forslaget gik på en 
ændring af Rotarys grundlæggende regel 

om, at en klub skal holde møde en gang 
ugentligt. Skive Fjord havde foreslået, at to 
gange om måneden måtte være tilstræk-
keligt. Rotarys gamle rotter rystede på 
hovedet. Forslaget havde været fremme 
før. Der havde været afholdt godkendte 
forsøg rundt om i verden, og de havde ikke 
vist nogen positiv effekt. Det forslag havde 
ingen gang på jorden, for de stærke kon-
servative Rotary-kræfter ville jorde det nok 
en gang…

Korrespondance med Rotary Interna-
tionals sekretariat viste, at der fremkom 
lignende forslag fra klubber i England, 
Finland, Holland, Belgien, Indien og New 
Zealand, og de mange forslag blev med 
forslagsstillernes accept samarbejdet til et 
fælles forslag.   
 
Forslaget vedtaget 
- i udvidet form!

Stor blev overraskelsen, da det viste 
sig, at Board of Directors tog initiativ til 
et forslag, som nok måtte siges at være 
mere vidtgående end de mange klubfor-
slag om mødefrekvens. Efter dette forslag 
skulle den enkelte klub i sine vedtægter 
kunne fastlægge anden mødefrekvens end 
foreskrevet i constitution. Klubbens auto-
nomi blev dermed tydeligt understreget i 
dette spørgsmål. Forslaget blev vedtaget! 
Som følge heraf blev en lang række min-
dre vidtgående dagsordenspunkter trukket 
tilbage, herunder forslaget fra bl.a. Skive 
Fjord Morgen.

Fra 1. juli vil enhver klub altså i sine 
vedtægter kunne fastlægge en anden mø-
defrekvens end én gang ugentligt.

En lang række andre vedtagelser med 
hensyn til krav til medlemskab og møde-
del tagelse lagde sig i hælene på vedtagel-
sen om mødefrekvens. Alle har de det 
til fælles, at den enkelte klubs autonomi er 
styrket. Den centrale styring af klubberne er 
lempet. Mange betegnede det som en form 
for fredelig revolution. Den skandinaviske 
og angelsaksiske medlemskreds var glim-
rende tilfreds. Hvis der var nogen, som ikke 
var tilfreds, gik de stille med det. 

Godt skandinavisk samarbejde
Der er et godt samarbejde og et godt 

netværksarbejde mellem skandinaverne op 
til council. Vi kender hinandens holdninger, 
og selvsagt støtter vi gerne hinanden. Vi 
deler gennemgående den opfattelse, at 
Rotary International skal lede med en let 
hånd. Den centrale styring skal ikke være 
for tung. 

Desuden mener vi, at kontingentet pr. 
medlem til RI som udgangspunkt skal ligge 
fast. Derfor er vi heller ikke tilfreds med 
den kraftige kontingentforhøjelse, som blev 
vedtaget på council. Det årlige kontingent 
pr. medlem, som i Rotary-året 2016-17 er 
fastsat til 56 $, vil stige trinvist med 4 $ pr. 
medlem årligt, så det i 2019-20 udgør 68 $ 
pr. medlem pr. år.  

Øget kontingent
Indvendingerne mod kontingentforhøj-

elsen var dels reel, dels formel. Board of 
Directors argumenterede for en forhøjelse 
med en henvisning til, at organisationen 
taber indtægter på grund af faldende ud-
bytte fra sine investeringer. Det blev fra 
flere sider gjort gældende, at dette har 
været en verdensomspændende tendens, 
og at det har ramt alle. Man efterspurgte 
i stedet forslag til effektiviseringer i admi-
nistrationen. Rent formelt gav det også 
anledning til indvendinger, at forslag om 
så kraftig kontingentforhøjelse ikke var 
udsendt på forhånd. Det udsendte forslag 
gik på en forhøjelse til 29,50 $ pr. halvår. 
På mødet fremsatte Board of Directors 
imidlertid ændringsforslag om en kraftigere 
forhøjelse.

Konkluderende må man sige, at behan-
dlingen af de i alt 181 forslag på dagsorden 
har resulteret i, at klubberne har fået friere 
hænder, men at medlemskab er blevet 
dyrere. Vi fem delegerede fra de danske/
færøske/grønlandske distrikter går nu i 
gang med at implementere vedtagelserne i 
vores danske oversættelser af constitution, 
bylaws og standardklubvedtægter. Alle 
vedtagelserne har virkning fra 1. juli 2016 
og vil blive indarbejdet i dette års udgave 
af Rotarys danske medlemsbog.

Enhver kan hos os få et beslutnings-
referat på dansk vedrørende de i alt 181 
forslag.

Council on Legislation 2016:

Den fredelige revolution i Rotary!

Af Vibeke 
Gamst, 
COL-
delegeret 
for Distrikt 
1440

Fra 1. juli vil 
enhver klub altså 
i sine vedtægter 
kunne fastlægge 
en anden møde-
frekvens end én 
gang ugentligt.

Fra mødet i Chicago. Foto: Monika Lozinska
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Det blæste en halv pelikan, da det nye 
varetegn i form af Skagen Byvåben blev 
afsløret på Krydstogtkajen i Skagen. 

Den stride blæst afholdt dog ikke de 
mange fremmødte i at være med til denne 
begivenhed.

Havnedirektør Willy B. Hansen bød på 
egne og Skagen Rotary klubbers vegne 
velkommen og glædede sig over, at place-
ringen på Skagen Havn var blevet valgt, og 
det var også efter hans mening det bedste 
sted man kunne vælge.

Derefter gav han ordet til borgmester 
Birgit Hansen.

Gode ord med på vejen
Borgmester Birgit Hansen indledte sin 

tale med, at Skagen er noget særligt, og 
med vind i håret fortsatte borgmesteren 
med stolthed i stemmen: ”Vi står her ved 
Danmarks største fiskerihavn – men også 
en havn med en ny og velfungerende 
krydstogtkaj. Skagen har gennem tiderne 
modtaget et hav af gæster via havsiden.

Det har været og er en af Skagens styr-
ker. Her leves af og med og ved havet. Vi 
vil gerne have mange gæster, og det er 
krydstogtkajen med til at sikre.” 

Borgmesteren takkede de to Rotary 
klubber i Skagen samt Rotarys Hjælpe-
fond for den flotte donation af byvåbnet til 
havnen. 

Skagen Rotary Klub har altid været 
meget engageret i Skagens historie. Efter 
2. Verdenskrig var det Skagen Rotary Klub, 
der genopførte Vippefyret. 

Borgmesteren kom også ind på historien 
om Skagens byvåben med teksten ”Vort 
håb til Gud alene” og brugen af det i dag. 
Det har en særlig position i Skagen. Man er 
stolt af det og bruger det. 

Borgmesteren afrundede sin tale med 
ordene ”Skagen er noget særligt. I har det 
ry, at de skøre skawboer vil selv, kan selv 
og de er lidt svære at komme ind på. Det 
passer jo ikke. Jo, I vil selv, kan selv, men I 

er også gæstfrie og stolte folk. Det mærker 
jeg som borgmester.  Og gudskelov for det. 
Vort håb er ikke til byrådet, kommunen og 
til os selv, ’Vort håb er til Gud alene’.”

Langt tilløb
Efter borgmesterens tale fik Jens Gram, 

Skagen Rotary Klub ordet: ”Det er mig en 
stor glæde i dag at kunne byde velkom-
men til en mærkedag i Skagens historie. At 
vi nu har mulighed for at opsætte Skagens 
byvåben her på havnen, som er hjertet 
i Skagen, og hvor to have og alverden 
mødes.

Det har været en lang proces på tre år, 
siden Rotary Skagen i 2012-13 fik ideen i 
forbindelse med Skagens 600 års jubilæum 
og til i dag, hvor byvåbnet afsløres. Der har 
dog været stor velvilje fra mange sider til at 
få dette vartegn i Skagen.”

Jens Gram fortsatte med at fortælle, at 
Rotary er en af verdens 
største NOG organisa-
tioner med 1,2 millioner 
medlemmer verden over. 
Rotary har til formål at 
yde humanitær hjælp 
til de områder i verden, 
hvor der er behov for det. 
Rotarys altoverskyggende 
verdensprojekt er, sam-
men med WHO, UNICEF 
og Bill Gates og hustrus 

Vartegn på Krydstogtkajen i 
Skagen indviet i strid vind

AG Jens Gram, 
borgmester 

Birgit Hansen og 
havnedirektør 

Willy B. Hansen 
har her afsløret 
byvåbnet. Foto: 

SkagensAvis.dk.

Humanitære fond, at udrydde Polio (bør-
nelammelse) i verden, og man er 99% i 
mål med dette projekt.

Et andet projekt, der prioriteres højt, er 
et stort ungdomsudvekslingsprogram, hvor 
unge bliver sendt ud i verden på et års 
ophold, og vi modtager tilsvarende unge 
fra hele verden.

Derefter bad Jens Gram borgmester 
Birgit Hansen og havnedirektør Willy B. 
Hansen om at afsløre Byvåbnet.

Skagen hurra 
Efter afsløringen af det flotte byvåben tog 
havnedirektør Willy B. Hansen ordet og 
bad de mange fremmødte give det nye 
varetegn et ”Skagen hurra” og bød på 
arrangørernes vegne på en forfriskning i de 
skønne modtagelseslokaler på Krydstogt-
kajen.

Jens Gram
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Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Søren Nørgaard, Sindal RK. 
Mail: sn@mil.dk:
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
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.

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, 
Nykøbing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro.

Område 5:
Gert Bang Larsen, Farsø RK.: 
mail@bygningsmaleren-farsoe.dk:
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, 
Skive, Skive Fjord Morgen, Skive-
hus, Aars.

Område 6:
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.

Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå-Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde

Område 8:
Peter Eigenbroth, Han Herred RK.
Mail: dg1440-1516@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

din assisterende 
guvernør

NYT i 1440
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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Kalender
24. maj: Kursus i den ny hjemmeside på Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 
                9220 Aalborg Ø

17.-19. juni:  Sommermøde i Allinge

20. juni: Guvernørskifte
 Restaurant Pakhuset, Kulholmsvej 4, 8930 Randers NØ

Bjerringbro: 
Jimmy Sørensen

Frederikshavn City:
Carsten Jacobsen
Lise Kirkby
Charlotte Olivius
Dorthe Brassøe
Lars Flohr Hansen

Grenaa:
Hanne Wellendorf Jastram

Hammel: 
Johnny H. Madsen

Han Herred:
Jakob Bisgaard

Hirtshals: 
Rikke Laulund Grabowski
Karl Åge Jensen
Erik A. Krage

Hjørring Vestre: 
Danny Damgaard Winther

Randers Business 
Breakfast:
Jesper Bierregaard

Skagen: 
Jesper Mariegaard

Sæby: 
Morten Vestergaard

Thisted: 
Carsten Hougaard

Aalborg City: 
Thomas Nørgaard  
Christensen

Aalborg Nørresundby: 
Mette Larsen
Kristian Bengaard
Mogens Kjeldsen
Lisbeth Sylvestre

Aalborg Stigsborg: 
Søren Korgaard-Mollerup
Michael Rottbøll

Aalborg Søndre: 
Bjarne Kjærgaard
Claus Rosenbeck
Niels Voigt Guldbjerg
Rasmus Viggers

Aalborg Østre: 
Marie-Louise Vangsgaard

I samme periode er der 23 udmeldte eller afdøde.
Netto tilgang 6 personer.

Velkommen til nye medlemmer

Indbydelse til 
guvernørskifte

Nu er det ved at være tiden, hvor Rotary-hjulet igen drejer en tak.  
I distriktet markeres det med guvernørskifte 
mandag den 20. juni i Randers.

DG og DGE kommer sejlende til kajen ved Restaurant Pakhuset, 
Kulholmsvej 4, 8930 Randers NØ imellem kl. 17 og 17.15. Kædeover-
rækkelsen afholdes i forbindelse med møde i Randers Vestre RK på 
Restaurant Pakhuset fra kl. 17.30 til ca. 21.30.

Der er arrangeret en både højtidelig og hyggelig aften, og vi håber, 
at mange rotarianere fra distriktet har lyst til at deltage. Der serveres en 
tre-retters menu, og prisen herfor er 350 kr. incl. drikkevarer.

Tilmelding på Rotary-web’en under Randers Vestre Rotary Klub se-
nest mandag den 13. juni. Betaling på konto nr. 9332 – 0010915686 
med angivelse af navn og klub.


