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Med venlig hilsen fra din
distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Selv om det jo ikke er helt efter bogen, 
så holder mange Rotary klubber lidt ferie i 
juli måned. Det er derfor nu her i starten af 
august vi for alvor skal i arbejdstøjet, og de 
nye bestyrelser mv. skal bevise, at de også 
kan håndtere opgaven med ledelsen af 
klubberne eller distriktet.

Har vi gjort forarbejdet 
godt nok?

Præsidenterne for 2011-12 samledes 
første gang for ca. 1½ år siden, lørdag den 
27. marts 2010 på PETS mødet i Hjør-
ring. Vi fik hilst på hinanden og fik en lille 
fornemmelse af, hvem det var vi skulle til at 
samarbejde med, i arbejdet for Rotary.

PrePETS 1 blev afholdt i Aalborg den 
28. oktober og var første gang jeg kunne 

løfte en lille flig af, hvad vores nye RI Præ-
sident Kalyan Banerjee havde af tanker for 
hans og vores år. Margit og jeg havde væ-
ret sammen med ham og hans kone Binota 
på GETS og Institute i starten af oktober, i 
Aalborg. 

Derefter gennemgik vi i detaljer det 
kommende budget for distriktet 2011-12. 
Da der jo sidste år havde været en del 
spørgsmål til budgettet, havde jeg valgt at 
lave en detaljeringsgrad, så jeg tror, alle 
kunne gå hjem med en fornemmelse af, at 
der var klare linjer for alle poster på bud-
gettet. Der kom lidt kommentarer og nogle 
konstruktive ændringsforslag, som jeg 
lovede at indarbejde i budgetter til næste 
møde. 

Da jeg selv er meget forelsket i tidligere 
RI Præsident Cliff Doctermann’s tale med 
temaet ”Hvis jeg kunne blive præsident 
igen” havde jeg valgt at skaffe den til alle 
de kommende præsidenter, så de fik den 
med hjem som ”hjemmeopgave” til næste 
møde. Vi kan nemlig så nemt komme bag-
efter!

PrePETS 2 blev afholdt den 24. novem-
ber også i Aalborg. Vi gennemgik endnu 
engang det kommende budget med de 

rettelser der var lavet og budgettet blev 
for  håndsgodkendt uden yderligere kom-
mentarer. Herefter blev der til diskussion 
omkring præsidentens arbejdsopgaver og 
udfordringer samt lidt omkring, hvordan vi 
kunne kommunikere med hinanden. Li-
geledes fik alle bestyrelsesmaterialet fra RI 
med hjem, og der var nu læsestof til mange 
timer for alle de nye ”officerer”. Mange 
havde set DVD’en af Cliff Doctermann, og 
nogle var da også blevet lige så bidt af den 
som jeg.

PETS mødet oprandt den 26. marts 
2011 i Sæby, og her fik jeres præsidenter 
og sekretærer årets tema ”Reach Within to 
Embrace Humanity” fortolket af den kom-
mende guvernør. Et svært tema med en 
dyb, dyb mening - men mere om det sene-
re. Ligeledes fik de den sidste indsprøjtning 
omkring de opgaver der lå for, men også 
forhåbentlig nogle gode oplevelser omkring 
”Glæden ved at være i Rotary”. 

Jeg er derfor helt sikker på, at de er godt 
rustet til opgaven som klubledelse, især når 
jeg ved, at der står tusinder af gode rota-
rykammerater ude i klubberne og gerne vil 
hjælpe dem hvis det kniber.

Klubbesøgene står for døren
    Det er så nu at jeres nye guvernør star-
ter på klubbesøgene. Jeg og jeres AG’er 
glæder os meget til at komme rundt til alle 
klubberne og høre om jeres tanker, visio-
ner, gode oplevelser og successer og måske 
også lidt om det, der gik galt.

Erfaudveksling er en meget væsentlig 
ting, lad os i fælleskab forsøge at gøre det 
bedre end vi tidligere har gjort.

For mig er det vigtigt at vi på klubmø-
derne får en dialog omkring Rotary klub-
ben og dens trivsel, Rotary International og 
hvad der er prioriteter her og nu, og sidst 
men ikke mindst distriktsledelsens mulighe-
der for at hjælpe, hvis der er behov.

Klubskemaet
Der er ingen ændringer i det elektro-

niske klubskema, som vi lavede sidste år, 
men det er vigtigt, at I får udfyldt klubske-
maet senest 14 dage før klubbesøget. Jeg 
har ikke tænkt mig at bruge store Power-
Point præsentationer på klubbesøgene, 
men vil gerne, vi kunne få en dialog om 
det, I og jeres klub vil sætte i højsædet i 
jeres periode. De assisterende guvernører 

løfte en lille flig af, hvad vores nye RI Præ-
sident Kalyan Banerjee havde af tanker for 
hans og vores år. Margit og jeg havde væ-
ret sammen med ham og hans kone Binota 
på GETS og Institute i starten af oktober, i 
Aalborg. 

kommende budget for distriktet 2011-12. 
Da der jo sidste år havde været en del 

vi 

RI præsident Kalyan Banerjee og fru Binota, da de blev optaget i Chr. IV Laug 
under Institute i Aalborg sidste efterår.
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sender linket til skemaet til de relevante 
personer i klubberne.

Distriktskonferencen
Som sidste år bliver distriktskonferencen 

en endags konference, der afholdes lørdag 

”Glæden ved at være i Rotary” - jeg glæder mig til samarbejdet ...

den 24.  september her i Sæby. Tilmelding 
og program udsendes i midten af august.

Da flere har givet udtryk for, at de savne-
de det sociale samvær på distriktskonferen-
cen, bliver der mulighed for at deltage i en 
hyggelig middag efter distriktskonferencen, 

ikke noget med fin underholdning og dans, 
men masser af godt samvær og hygge. Vi 
håber, mange af jer deltager i denne også.

Hjulet er drejet, nu er det dig og mig! 
Jeg glæder mig til samarbejdet!

Asbjørn Isaksen

På distriktskonferencen den 24. septem-
ber får vi besøg af Ómar og Guðlaug Ste-
indórsson, Baugholt 9, Island. 

Ómar skal fungere som repræsentant 
for vores RI præsident Kalyan Banerjee og 
er altså det,  vi kalder RIPREP. Han blev 
medlem af Rotary den 11. maj 1967, og er 
medlem af Rotarykluben i Keflavík, Island, 
distrikt 1360.

Ómar var præsident for Rotary klubben 
i Keflavík i rotaryåret 1979-1980. Guvernør 
for distrikt 1360 i året 1989-1990. RI direc-
tor i 2002-2004, RI Districting Committee 
Chair i 2007-2010, RI’s repræsentant på 
Council of Legislation i 2004, medlem 
af TRF Den permanente Fonds komité 
for Europa og RIBI 2008-2011. Han er 
i øjeblikket medlem af RI 2012 Bangkok 
Institute.

Ómar og hans kone Guðlaug er både 
Paul Harris Fellow og Major Donor. De var 
også teamledere for en Group Study Ex-
change rejse til Queensland, Australien i år 
1992. Ómar har ved flere lejligheder tjent 
RI præsidenter som RIPREP repræsentant 
til distrikternes konferencer.

Flyingeniør og vidt berejst
Efter skolegang på Island, studerede 

Ómar på The Spartan School of Aeronau-
tics i Tulsa, Oklahoma, USA i årene 1962-
1964. Han har arbejdet i mange forskel-
lige lande uden for Island, så som Norge, 

Kalyan Banerjees repræ-
senteres af islænding til 
distriktskonferencen

Canada, Holland, Luxembourg, USA og 
Danmark. Ómar var flyingeniør i mere end 
20 år på forskellige flytyper.

Ómars klassifikation er Aircraft Engi-
neering, og han arbejdede på Icelandair 
som flytekniker og flyingeniør og endte sin 
karriere som direktør for Quality Assurance 
Department. 

Han blev pensioneret fra Icelandair i 
2009. Han er nu en kvalitets- og sikker-
hedschef for Blue West Helicopters i Island.

Hjemme i Island har Ómar mange in-
teresser og hobbies, blandt dem golf og at 
samle på islandske frimærker. Han har lige-
ledes siddet i bestyrelsen for Cancer Society 
i sit hjemdistrikt i flere år.

Han og hans kone Guðlaug har tre døtre 
og otte børnebørn.

Asbjørn Isaksen

Ómar og Guðlaug Steindórsson
Og så et 
lille hip!
Hvis NYT i 1440 skal blive læser-
værdigt, kræver det at I ude i klub-
berne også deltager med stof. 

Har I en begivenhed, som kunne 
interessere andre klubber, så skriv 
en lille artikel til os og send nogle 
billeder. 

NYT i 1440 er en del af erfa-ud-
vekslingen i distriktet, hvis du altså 
selv vil deltage.

HUSK deadline er den 15. i måne-
den forud.
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MIN OPLEVELSE:  I morges kl. 
07.00 mødtes 30 cykelryttere og 
deres 8 officials sammen med 
familie og venner ved Hinnerup 
Rotary Klubs klubhus for lige 
at pudse de sidste instrukser af, 
inden de i samlet flok kl. 08.00 
kørte til torvet i Hinnerup - på 
Team Rotary Favrskov`s cykel-
tur Hinnerup-Paris.

På torvet var der opstillet telt, 
og der blev serveret kaffe, te og 
rundstykker med pålæg til de 
fremmødte. Ligesom Hinnerup 
Garden spillede.

Inden starten, som skulle 
foregå præcis kl. 09.00, var 
der taler af byens borgmester, 
forstanderen fra Hammel Neu-
rocenter samt pastpræsident for 
Hammel Rotary Klub.

1200 km på stålhesten
Kl. 09.00 lød startskuddet for 

cykelturen på godt 1.200 km 
fra Hinnerup til Paris, helt præ-
cist Champs Elysees hvor man 
forventede at være på 8. dagen 
efter.

Forrest køre politiet i åben 
vogn (han var medlem af en af 
klubberne) og banede vejen via 
ensrettede gader i mod kørsels-
retningen for de 30 ryttere, og 
eskorterede dem således ud af 
byen og ind på deres rute.

Formålet med projektet var 
at skaffe 500.000,- kr. til godgø-
rende formål, og de 3 klubber, 
2 fra D1440 og 1 fra D1450 har 
nået målet, hvorfor der bliver 
en check på 250.000,- kr. til 
Hammel Neurocenter og samme 

Team Rotary Favrskov 
kom med på Tour’en

beløb ca. til End Polio Now.

Jeg var til stede og hilste på 
alle rytterne, hvoraf de 8 af de 
30 var rotarianere, og mon ikke 
også der var nogle potentielle 
rotarianere imellem de andre 
22?

Det var på alle måder en god 

morgen, og selv om det støv-
regnede lidt, var humøret højt 
blandt deltagerne. Ja man fik 
faktisk lyst til at tage med dem.

Arrangementet har givet ikke 
så lidt presseomtale.

Asbjørn Isaksen

Holdet nåede velbeholdent til Champs Elysees

I Skivehus Rotary Klub har 
man gjort noget ret usædvanligt, 
nemlig det at hædre en ikke-
Rotarianer med en Poul Harris 
Fellow (PHF) for en særlig ind-
sats i Rotaris ånd. Det var byar-
kivar Niels Mortensen, som fik 
hæderstegnet under mødet den 
22. juni 2011.

Past præsident Torben Brand-
strups begrundelse var Niels 

Paul Harris Fellow 
til ikke-rotaryaner

Mortensens utrættelige arbejde 
for at samle oplysninger til det 
lokale byarkiv - opfulgt af en 
omfattende foredragsvirksom-
hed og udgivelse af skrifter. 

Distriktsmesterskaberne 
i Rotary Golf
Sæby Rotary Klub indbyder til Distriktsmesterskaberne i golf 
fredag den 26. august 2011 kl. 07.30 til 15.00.

Distriktsmesterskaberne 2011 afholdes på Sæby Golfklubs 
bane ved Sæbygård Slot. Banen blev af Golfbladet sidste år 
kåret som Nordjyllands bedste.
Spilleform
Alle rotaryanere og deres familier er velkomne til disse mester-
skaber. Det er dog kun en rotaryaner, der kan blive distriktsme-
ster. For at deltage kræves DGU medlemsnummer og max 48 i 
spillehandicap.
Der spilles i A, B og C-rækker.
A-række: slagspil.
B og C-række: stableford.
Distriktsmesteren er spilleren med den laveste bruttoscore.
Du kan stadig nå at tilmelde dig.

Se mere i NYT i 1440 nr. 1 på hjemmesiden.
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NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, 
distrikt 1440. 
Udkommer hver den 1. i måneden. 
Deadline den 15. i måneden forud.

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Asbjørn Isaksen, mobil 40 456 456
dg1440-1112@rotary.dk

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

Guvernørbesøgene
Mandag den 8. august:   Guvernørbesøg i Klaksvigar
Tirsdag den 9. august:   Guvernørbesøg i Torshavnar
Mandag den 15. august:   Guvernørbesøg i Ebeltoft
Torsdag den 18. august:   Guvernørbesøg i Rosenholm
Tirsdag den 23. august:   Guvernørbesøg i Randers Søndre
Onsdag den 24. august:   Guvernørbesøg i Hadsten
Mandag den 29. august:   Guvernørbesøg i Langaa
Onsdag den 31. august:   Guvernørbesøg i Randers Business Breakfast
Onsdag den 31. august:   Guvernørbesøg i Hobro
Torsdag den 1. september:  Guvernørbesøg i Rønde
Mandag den 5. september:  Guvernørbesøg i Randers Vestre
Tirsdag den 6. september:  Guvernørbesøg i Grenaa
Torsdag den 8. september:  Guvernørbesøg i Randers Østre 

Det sker i 1440
21. august:  Velkomstbreafing sommerhold S11 i Nibe
26. august kl. 07.30:  Distriktsmesterskabet i golf på Sæby Golfbane
7. september kl. 14.00:  Guvernørgruppemøde på Rebildhus
7. september kl. 16.00:  AG møde på Rebildhus
7. september kl. 18.00:  Distriktsrådsmøde på Rebildhus
24. september kl. 08.00:  Distriktskonference på Hotel Viking i Sæby
7. – 9. oktober:  Rotary Institute 2011, zone 15 & 16 i Lillestrøm,  
 Norge
13. oktober kl. 18.00:  Pre-PETS 1 og distriktsseminarer, restaurant  
 Papegøjehaven, 1. sal
10. november kl. 18.00:  Distriktsrådsmøde på Rebildhus
30. november kl. 18.00:  Pre-PETS 2, restaurant Papegøjehaven, 1. sal

Assisterende Guvernør 
område 1: Henning Krabbe, 
Brønderslev RK: Dronning-
lund, Hirtshals, Hjallerup 
Morgen, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre, 
Sindal, Skagen. 
henning@familienkrabbe.dk

Assisterende Guvernør 
område 2: Pernille Hovaldt, 
Hjørring morgen RK: Fre-
derikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederiks-
havn City, Skagen Morgen, 
Aalborg City, Aalborg City, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, 
Aalborg Østre. 
pernille.hovaldt@hjoerring.
dk

Assisterende Guvernør 
område 3: Svend Aage 
Jensen, Nibe RK: Farsø, 
Hadsund, Rebild, Skive, 
Skivefjord morgen, Skivehus, 
Sydthy.
Svend.Aage@Jensen.mail.dk

Assisterende Guvernør 
område 4 - Jan Brinck, 
Sydthy RK: Fjerritslev, Hanst-
holm, Nykøbing Mors, Nør-
resundby, Pandrup, Thisted, 
Åbybro. 
janbrinck@skylinemail.dk

Assisterende Guvernør 
område 5 - Jens Martin 
Hansen, Aars RK: Brønder-
slev, Hals, Løgstør, Nibe, 
Viborg, Viborg morgen, 
Viborg-Asmild, Aars. 
jmsh@post.tele.dk

Assisterende Guvernør 
område 6 - Kim Holst, 
Randers Vestre RK: Bjerring-
bro, Hobro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre. holst.
kh@gmail.com

Assisterende Guvernør 
område 7 - Erik Salomon-
sen, Rønde RK: Ebeltoft, 
Grenaa, Grenaa-Djurs, Had-
sten, Hinnerup, Rosenholm, 
Rønde, Sæby. 
ingerik@os.dk

Guvernør Asbjørn Isaksen: 
Klaksvikar, Torshavnar. 
Dg1440-1112@rotary.dk

De nye AG 
områder
Hvem er din assisterende 
guvernør?
En AG er ikke kun guvernørens assistent, 
men i høj grad også din klubs assistent.


