
 

 
 

Det forkætrede hjul flytter en tak 1. juli. Igen. Et nyt hold er klar til at tage 
over i klubberne og i distriktet 
Der er sagt og skrevet utroligt meget om fordele og ulemper ved rotation. Hvorfor er præ-

sidentgerningen og guvernørgerningen ikke toårig, eller flerårig? 

Det er min opfattelse, at fornyelser og udvikling i klubberne og i distrikterne og såmænd 

også i Rotary International i høj grad er præget af den umiddelbare entusiasme, der ligger i 

electens forberedelse til SIT år. Der bliver sat mange energier i gang, tanker bliver til vir-

kelighed, der sættes mål, og målene bliver for størsteparten nået. Det er som et forfølgelsesløb i cykling, hvor der 

hele tiden bliver sat en ny og frisk ”trækker” foran. Når han så har brugt sine kræfter, er der en ny klar til at tage 

over. 

På mine besøg rundt omkring i klubberne har jeg klart fornemmet den entusiasme hos ledelsen, der udvikler klub-

livet og sætter nye tiltag i gang. Nye skibe bliver sat i søen, og kontinuiteten i klubledelsen er garantien for, at ski-

bene også kommer i havn. I hvert fald de fleste af dem. Det er den opbygning, der gør Rotary så genial og unik. 

Det har været utroligt berigende for mig, og jeg har oplevet en iderigdom og en social indsats med mange projek-

ter både i ind- og udland. Desværre for mig var jeg syg en del af efteråret, hvilket betød, at mange møder måtte 

udsættes til iforåret. Jeg vil benytte lejligheden til at takke klubberne for deres forståelse 

I sådan en stund ved afslutning af et Rotaryår har man lov at være lidt højtidelig og i Rotarysammenhæng også 

selvhøjtidelig. Vi har grund til at være stolte af at være rotarianere. Vi er med i verdens største, private humani-

tære organisation. Hver krone, der bliver indsamlet, anvendes til direkte hjælp. Lad mig blot nævne to projekter, 

som er med til at ændre utrolig mange menneskers liv, nemlig indsatsen mod Polio og Shelterbox indsatsen. Lad 

os alle være med til at fortsætte disse stolte traditioner. Den snart afgåede præsident i RI siger det på den måde: 

The Future of Rotary is in Your Hands. Hver enkelt rotarianer har en forpligtelse til at gøre en indsats, stor eller 

lille. 

To nye klubber - 

På medlemssiden har vi også grund til en lille fryd, idet vores distrikt igen i år har haft fremgang. Ikke nok med 

det, to nye klubber er blevet organiseret her i foråret. Vi nu går ud af året med 55 klubber mod sidste år 53. En 

tilfredsstillende udvikling i en tid, hvor flere distrikter har tilbagegang. 

Ellers har året været præget af mange højdepunkter, hvor jeg kun vil nævne et, nemlig distriktskonferencen. Det 

var en stor og god oplevelse i en rigtig Rotaryånd. Jeg vil gerne benyttelejligheden til at takke min klub, Hadsund 

Rotary Klub, for en enestående indsats. 

Til slut er det mig magtpåliggende at takke præsidenterne for opbakning og positiv vilje til at gøre en forskel. 

Per Flemming Sørensen 


