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Cowboylogik

Dette års tema ”Building Communities 
– Bridging Continents” indeholder i den 
første del det, som vi er rigtig gode til i 
Rotary: At skabe og bevare fællesskaber 
i vore Rotaryklubber. Den anden del af 
temaet indeholder det, som dette medfø-
rer: At der gennem Rotaryfællesskaberne 
skabes forbindelse mellem mennesker i 
andre lokalområder, landsdele, lande og 
verdensdele.

Den bestandige udvikling af og i Rota-
ry kræver hele tiden nye mål, og i år har 
et af målene været, at vi i vore klubber, 
distrikter og i hele Rotarybevægelsen 
stiler efter at blive ”Bigger, Better and 
Bolder” eller på dansk at blive ”Større, 
Bedre og Dristigere”.

Dette indebærer blandt andet, at vi er 
villige til at se på os selv, vor egen klub 
og hele Rotarybevægelsen med positivt 
kritiske øjne og at spørge os selv og vore 
kammerater, om det vi gør i den enkelte 
klub kunne gøres bare en lille smule bed-
re – og at vi er villige til at forsøge herpå.

Hvordan bliver vi så Større, 
Bedre og Dristigere?

Ved Rotaryårets begyndelse opfor-
drede Rotary Internationals præsident 
Ray Klinginsmith os til at drømme om 

vore planer for at forbedre Rotary og at 
planlægge realisationen af vore drømme 
og i den forbindelse at benytte os af det, 
som han kalder ”Cowboylogik” med 
følgende enkle indhold:

 Vær stolt af det, du gør.
 Tal mindre – sig mere.
 Gør det, der skal gøres.
 Der er noget, der ikke ændres.

Det lyder enkelt og ser ikke ud af 
meget, men tænk lidt over det og prøv 
at se på dig selv og din egen klub fra 
begyndelsen af dette rotaryår til i dag og 
spørg dig selv og dine kammerater:

Er jeg, er vi og vores Rotaryklub 
blevet Større, Bedre og Dristigere i løbet 
af i år?

Har det været enkelt at vælge eller 
udpege medlemmer til klubbestyrelse 
og som udvalgsformænd, fordi alle er 
indstillet på at gøre det, der skal gøres 
og derfor med det samme takker ja til 
opgaven?

Er det nemt at få værtsfamilier til vor 
kommende udvekslingsstudent, fordi vi 
alle sammen er stolte af det vi gør som 
deltagere i et af verdens allerbedste og 
største udvekslingsprogrammer?

Er klubmøderne præget af tanker og 
ord, som giver mig noget at tænke over 
og at bringe videre?

Kender jeg så meget til Rotary og alt 
det, der foregår i min egen og i andre 
klubber, at jeg kan fortælle dem, jeg 
møder i min hverdag, hvorfor jeg hver 
uge er til Rotarymøde, hvorfor jeg er så 
glad for og stolt af at være rotarianer, og 
hvorfor jeg mener, at de skulle tage med 
til et møde?

Er medlemsskabet af Rotary noget, 
som jeg ikke ville drømme om at ændre 
på, fordi Rotary ville savne mig, hvis jeg 
ikke var der, og jeg ville savne Rotary, 
hvis jeg ikke var med?

Bigger, Better and Bolder – er det 
overskriften over og indholdet af Rota-
ryåret for dig og for mig?

Jens Kristiansen

Just
do    

it!

Er du 
tilfreds 
med 
Rotarys 
love?

 
Hvis ikke, har du nu mulig- 
hed for at søge indflydelse.

Som tidligere be skrevet i Guvernørens 
Månedsbrev træder Rotarys lovgivende 
forsamling hvert tredje år sammen for at 
forholde sig til de forslag om lovændringer, 
der kommer fra rotaryklubber over hele 
verden.

Det sker på Council on Legislation, i 
daglig tale kaldet COL, hvortil alle de 530 
distrikter sender en repræsentant med 
stemmeret.

Næste gang, man samles, er i april 
2013. Det er der ganske vist lang tid til; 
men da alle lovforslag skal være Rotary 
International i hænde senest 31. december 
2011, kan tiden hurtigt blive knap.

Forinden skal det nemlig godkendes på 
vores distriktskonference, som finder sted 
24. september i år. Det indebærer, at alle 
forslag skal være vores distrikt i hænde 
umiddelbart efter sommerferien. 

Hvis jeres klub derfor har konkrete for-
slag til ændringer i vore love, er det nu, I 
skal handle.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis 
jeres klubbestyrelse allerede i dette rotaryår 
formulerer en ansøgning. Undertegnede 
COL repræsentant, IPDG Per Flemming 
Sørensen, hjælper meget gerne til. Kontakt 
mig og inviter mig evt. med til et møde 
enten med hele klubben eller med  besty-
relsen. Jo før vi kommer i gang, des bedre 
forberedte kan vi være.

Af Per Flemming Sørensen
COL repræsentant
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Fredag den 8. marts afholdtes 
der Charterfest for Skagens nye 
Rotaryklub:  Skagen Morgen.
Klubben udsprang fra den gamle 
klub, da der var nogle som 
ønskede et andet mødetidspunkt 
af hensyn til  deres hverdag.
Klubben nåede lige med hiv og 
sving fra assisterende guver-
nør Pernille Hovaldt at blive 
godkendt på Rotary Internatio-
nals bestyrelsesmøde den 31. 
december 2010.
Festen blev afholdt på Color 
Hotel Skagen med et stort frem-
møde af de nye medlemmer og 
medlemmer fra ”sponsor” klub-
ben: Skagen Rotaryklub.
Distriktsguvernør Jens Kristian-
sen overrakte charterbrev og 
medlemsnåle til de fremmødte.
”Sponsor” klubbens præsident 
overrakte en fin kæde, og en 
klokke, som vi vil få meget 
glæde af, da snakken går lystigt 
efter de første kopper kaffe om 
morgenen.
Herefter gik snakken ved bor-
dene, og der blev danset lystigt, 
inden natmaden blev serveret.

Thomas Riis
Præsident Skagen Morgen 

Rotary klub 2010-2011

Charterfest i Skagen 
Morgen Rotary klub

Torsdag den 30.juni bliver en 
festlig Rotarydag i Sæby - både 
eftermiddag og aften. Den dag 
må guvernør Jens Kristiansen 
overdrage hverv og kæde til sin 
efterfølger - Asbjørn Isaksen. 

Sæby Rotary klub har blan-
det en cocktail, hvor det højti-
delige bliver blandet med godt 
samvær og underholdning. 
Vi håber, at mange fra distrikt 
og klubber har lyst til at være 

sammen med os ved denne 
lej lighed. I skal være hjertelig 
velkomne.

Indbydelse med tilmeldings-
information udsendes til distrikt 
og til klubpræsidenter (2011-12) 
medio maj.

Yderligere information - ring 
eller skriv til Egon Pedersen - te-
lefon 98 46 30 99 eller e-mail: 
ep@solitude.dk

Husk også  

distrikts golfmesterskabet 
den 26.august på Sæby Golf-
klubs bane og 
distriktskonferencen den 24. 
sep tember på Hotel Viking i 
Sæby.

Snart drejer 
Rotaryhjulet igen

Egon Pedersen, 
Sæby Rotary 
Klub Klubbernes kommende 

præsidenter og sekretærer bør 
sørge for at få anført deres 
email adresser på Rotary Inter-
nationals hjemmeside, for at de 
fra den 1. juli 2011 kan få nem 
adgang til hjemmesiden via 
”Member Access”, der benytter 
emailadressen som adgangsko-
de til alle de mange og nyttige 
oplysninger på den lukkede del 
af Rotary Internationals hjem-
meside.

Hvis emailadressen ikke er 
oplyst over for Rotary Internatio-
nal, kræver adgang til Member 
Access en lidt mere besværlig og 

langsommelig fremgangsmåde, 
hvor den pågældende præsident 
eller sekretær først skal svare 
på nogle spørgsmål, indsende 
disse og vente et par dage, før 
der modtages en adgangskode 
til hjemmesiden fra Rotary 
International.

Din klubsekretær eller klub-
bens executive secretary bør 
derfor snarest muligt kontrollere, 
at der er anført emailadresse 
ved den kommende præsident 
og sekretær, så disse kan få nem 
adgang.

Jens Kristiansen

Præsidenter og sekretærer: 

Sørg for lettere 
”Member Access”
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I næste Rotary år skal 3 helt 
nye assisterende guvernører i 
arbejde.

 Efter 3 års tro tjeneste, stop-
per Jens Søndergaard, Hadsten 
RK, Finn Carpentier, Hadsund 
RK og Jørn Back Hansen, 
Bjerringbro RK som AG`er, og 
deres pladser overtages af Erik 
Salomonsen, Rønde RK, Jens 
Martin Hansen, Års RK og Kim 
Holst, Randers Vestre RK.

De 3 nye AG`er Erik, Jens 
Martin og Kim er allerede godt i 
gang med forberedelserne til det 
job de skal overtage, og jeg glæ-
der mig til at skulle samarbejde 
med dem i det kommende år.

Hvem de er, har jeg bedt 
dem om selv kort at redegøre 
for.

Asbjørn Isaksen 
DG 2011-12

Tre nye 
AG’er 
i ar-
bejde

Erik Salomonsen, 
Rønde RK:

Bor i Rønde sammen med 
Inger, min frue gennem 41 år. 
Vi har 2 voksne sønner og 2 
børnebørn.

Jeg har været Rotaryaner 
siden 1989, og har i mange år 
været rejsende i ventilations-
anlæg, dette har bevirket at 
mine tillidsposter i Rotary har 
været begrænset, men nu er 
mine aktiviteter begrænset til 
det hjemlige marked, og jeg kan 
derfor engagere mig mere i klub-
bens arbejde. Afslutter netop mit 
præsidentår, med at blive AG. 

Jeg glæder mig til at besøge 
”mine” klubber i den nærmeste 
fremtid, og til samarbejdet med 
de øvrige AG-ere og Guvernø-
ren.

Ved dette Rotaryårs afslut-
ning tager vi afsked med tre af 
vore nuværende Assisterende 
Guvernører:

Jørn Bach Hansen, Bjer-
ringbro RK (område 2), der 
afløses af Kim Holst, Randers 
Vestre Rk,

Jens Søndergaard, Hadsten 
RK (område 4), der afløses 
af Erik Salomonsen, Rønde 
RK og

Finn Carpentier, Hadsund 
RK (område 5), der afløses af 
Jens Martin Hansen, Aars RK.

Det har været inspirerende 
og fornøjeligt at samarbejde 
med Jørn, Jens og Finn, som 
hver på deres måde har været 
fortrinlige medarbejdere og 
støtter for mig med deres store 
og indgående kendskab til de 
klubber, som de hver for sig har 
haft ansvaret for.

Tak til Jørn og Inge Lise, 
Jens og Susanne samt Finn og 
Bente for mange gode samtaler 
og samvær og for det store og 
uegennyttige arbejde, som I 
hver for sig har udført i en me-

Farvel og tak til Jørn, 
Jens og Finn

get stor del af Jeres fritid både 
i forbindelse med formøder 
og klubmøder, AG møder og 
i distriktsledelsen, hvor I har 
været med til at gøre det til en 
oplevelse at arbejde sammen 
med Jer.

Når jeg også medtager Je-
res hustruer skyldes det, at de 
har været en meget vigtig del 
af og årsag til, at I har kunnet 
udføre Jeres arbejde som As-
sisterende Guvernører så godt, 
som I har gjort det.

Tak fordi I har givet af Jeres 

tid og Jeres kræfter ved siden af 
Jeres ansvarsfulde og krævende 
almindelige arbejde med håb og 
ønske om, at vi må få lov til at 
se Jer igen i distriktsarbejdet.

God fornøjelse med Jeres 
fortsatte Rotarymedlemskab, 
hvor I nu kan synke tilbage i 
stolen og nyde klubmøder og 
fællesskab i Jeres egne Rota-
ryklubber og bidrage med Jeres 
viden og erfaring.

Jens Kristiansen

Jens Martin Hansen, 
Års RK:

Jeg hedder Jens Martin Han-
sen. Jeg er (næsten) 65 år og 
medlem af Aars Rotary Klub og 
har været det siden 2003. Jeg er 
p.t. sekretær og CICO. Jeg var 
præsident i 208/09. Jeg er me-
get optaget af det krydsfelt der 
er imellem at være rotarianer og 
fremmødeprocenten!! I mit civile 
liv er jeg gift med Susie (lærer), 
og jeg abejder som centerchef 
ved Handicapafdelingen i Aal-
borg Kommune. Jeg har sagt ja 
til at være AG, fordi jeg gerne vil 
lære andre klubber at kende for 
på den måde - måske - at være 
med til at styrke min egen klub

Kim Holst, 
Randers Vestre RK

Jeg er partner i Holst & Part-
nere, hvor vi laver strategi og 
organisationsudvikling. Jeg har 
været i Rotary siden 2005 og 
det har været en rigtig god rejse. 
Jeg bruger klubbens medlemmer 
både i privat og professionelt 
regi og vi har haft rigtig mange 
gode oplevelser sammen. Jeg 
er past præsident i Randers 
Vestre, hvilket har givet en rigtig 
god forståelse for Rotary ånd og 
virke, især inden for netværks-
delen, udveksling og øget fokus 
på humanitært arbejde. Jeg 
glæder mig til min nye opgave 
som AG, at bidrage til ”mine” 
klubber, med det som de ønsker 
inspitation og fremgang inden 
for. Jeg har smøget ærmerne op 
og er klar til at komme i gang.
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Det sker i 1440
Onsdag den 4. maj: Introdag med 
vore udvekslingsstudenter på Aalborg 
Universitet

Torsdag den 5. maj: Randers Østre 
RK 50 års jubilæum

Torsdag den 7. maj: Toppen af Ro-
tary i Sindal

Lørdag den 7. maj: Randers Østre RK 
jubilæumsfest

Assisterende Guvernør Om-
råde 1 - Pernille Hovaldt, Hjør-
ring Morgen: Frederikshavn
Frederikshavn City, Nørresundby, 
Skagen Morgen, Aalborg Stigs-
borg, Aalborg Søndre, Aalborg 
Vestre, Aalborg Østre, Aalborg 
City.
pernille.hovaldt@hjoerring.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 2 - Jørn Bach Hansen, 
Bjerringbro: Bjerringbro Kjellerup 
Langå Randers Søndre  Randers 
Vestre Randers Østre Randers 
Business Breakfast
jh@hp-elservice.dk

Assisterende Guvernør 
Område 3 - Henning Krabbe, 
Brønderslev:
Dronninglund Hirtshals 
Hjallerup Morgen Hjørring 
Hjørring Morgen Hjørring Vestre 
Sindal Skagen 
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 4 - Jens Søndergaard, 
Hadsten:
Ebeltoft Grenaa Grenaa-Djurs 
Hadsten  Hinnerup Rønde Ro-
senholm
dumpe@post8.tele.dk
 

Assisterende Guvernør 
Område 5 - Finn Carpentier, 
Hadsund:
Brønderslev Hals Hobro Sæby 
Viborg Viborg-Asmild Viborg 
Morgen Aars 
fcp@km.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 6 - Jan Brinck, Sydthy: 
Nibe Fjerritslev Hanstholm 
Nykøbing Mors Pandrup 
Thisted Åbybro 
janbrinck@skylinemail.dk

Assisterende Guvernør Om-
råde 7 - Svend Aage Jensen, 
Nibe:
Bangsbostrand Farsø Hadsund 
Løgstør Rebild Skive Skivehus 
Skive Fjord Morgen Sydthy 
Svend.Aage@Jensen.mail.dk

Guvernør Jens Kristiansen:
Klaksvik
Tórshavn
dg1440-1011@rotary.dk

Hvem er 
din assi-
sterende 
guvernør?
En AG’er er ikke bare assistent 
for guvernøren – men i høj 
grad også for din klub!

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, 
distrikt 1440. 
Udkommer hver den 1. i måneden. 
Deadline den 15. i måneden forud.

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Jens Kristiansen,  
dg1440-1011@rotary.dk, 
tlf. 98 92 64 42, 
mobil 40 19 48 00.

Redaktør og layout:
Carsten Thomasen
Frederikshavn 
Rotary Klub
ct@carsten-
thomasen.dk

Rotary golf 
26. august
Distriktets årlige golfturnering finder sted 
på Sæby Golfbane. Der kommer senere en 
invitation - men sæt kryds i kalenderen nu. 

Lørdag den 7. maj: Rosenholm RK 25 
års jubilæum

Søndag den 8. maj: Viborg RK 75 års 
jubilæum

Søndag den 8. maj: Vort GSE hold 
kommer hjem fra Orlando, Florida

Torsdag den 12. maj: Guvernørgrup-
pemøde, AG overdragelse og distrikts-
udvalgsmøde i Rebild

Fredag den 13. maj: Charterfest Vi-
borg Morgen RK.

Under en rejse til Afrika observerede 
den gamle redacteur for nylig denne helsides  annonce 

i ”b-spirit!”, som er Brussel Airlines fly-magasin på oversøiske ruter.
God markedsføring!


