
Nr. 7 marts 2012
Med venlig hilsen fra din 
distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Hermed skal jeg 
meddele, at distriktets 
nomineringsudvalg, har 
gennemført samtale 
med alle de indstillede 
kandidater til posterne 
som distriktsguvernør i 
henholdsvis rotaryåret 
2013-14 og rotaryåret 
2014-15.

Efter votering har 
udvalget enstemmigt 
nomineret følgende:

Hvert år i januar/februar skal 
den næste guvernør i rækken 
nomineres. Personen, der nomi-
neres, skal normalt tiltræde om 
små 2½ år, men i år er vi jo i 
den situation at skulle nominere 
to nye guvernører; én der skal 
tiltræde om 1½ år (DGN) og 
én der skal tiltræde om 2½ år 
(DGND).

Når vi skal bruge to personer 
skyldes det, at den oprindelige 
DGE Christian Boldsen, Ran-
ders Vestre Rotary Klub, på 
grund af sin hustrus sydom måt-
te melde fra, og at DGN Vibeke 
Gamst, der skulle afløse ham, så 
beredvilligt tilbød at træde til et 
år før, hun oprindeligt skulle og 
derfor blev DGE.

Klubberne indstiller, og 
det forpligter

Nomineringen af en guver-
nør starter med, at klubberne 
indstiller én af klubkammera-
terne til posten som guvernør, 
hvis de mener, de har en person 
i klubben, der vil og kan binde 
an med denne udfordring. 
Kravet er kun, at personen skal 
have været medlem af Rotary i 
syv år på tiltrædelsestidspunktet 
og skal have været præsident et 
fuldt Rotaryår, samt have almin-
delige gode Rotary kundskaber. 

Klubmedlemmet skal selvføl-
gelig tiltræde indstillingen, og 
være indstillet på at investere 
min. 4½ år i arbejdet for distrik-
tet og i guvernørgruppen, lige-
som klubben skal være indstillet 
på at investere det arbejde, der 
ligger i at hjælpe deres guvernør 
med planlægningen af PETS, 
guvernørskiftet og distriktskon-
ferencen.

Nomineringsudvalget 
består af otte personer, fire 
personer repræsenterende klub-
berne, normalt præsidenten 
for de klubber der trækkes 
ved lodtrækning på distrikts-
konferencen året inden, samt 
guvernørgruppen. Da den nu-
værende guvernørgruppe kun 
er på tre personer, har jeg bedt 
AG-gruppen om at udpege en 
”medarbejderrepræsentant” til 
at deltage i år.

Når dagen oprinder, kommer 
alle de indstillede kandidater 
til samtale, sammen med deres 
ægtefælle/ledsager. I år foregik 
nomineringssamtalerne på Re-
bildhus.

Diskretion
Kandidaterne er tilsagt til at 

møde på forskudte tidspunkter, 
således at man ikke møder de 
andre kandidater, og hvorfor så 
det?

Fordi man så kan søge ”stil-
lingen”, uden at andre end 
nogle ganske få personer véd 
det. Det skyldes selvfølgelig det 
faktum, at der kun skal bruges 
én kandidat til hvert år, og der 
er måske mange gode kvalifi-
cereder rotarianere, der søger. 
På denne måde håber vi bl.a. 
på, at kandidater der IKKE fik 
jobbet denne gang så vil prøve 
igen senere, ligesom man ikke 
er belastet af konkret viden om, 
hvem der søgte samtidig med 
én selv, når nu man er på klub-
besøg.

Votering
Efter, at alle samtaler er gen-

nemført, foretages voteringen. 
Klubrepræsentanterne udtaler 
sig først om deres vurdering, 

og i langt de fleste tilfælde er 
guvernørgruppen enige med 
dem, hvorfor det næsten altid er 
klubrepræsentanternes udvalgte 
kandidat der enstemmig bliver 
nomineret.

Umiddelbart efter voteringen 
kontakter den siddende guver-
nør den valgte kandidat - i år 
de valgte kandidater - og beder 
om, at de pr. mail accepterer, 
at de modtager nomineringen. 
Når det er gjort, kontaktes de 
personer, der ikke blev nomi-
neret denne gang, så alle får 
besked om udfaldet så hurtigt 
som muligt.

Guvernørnomineringen Dagen efter nomineringen 
skriver guvernøren ud til alle 
klubberne om nominerings-
udvalgets beslutning og alle 
medlemmerne i D1440 har så 
14 dages indsigelse overfor no-
mineringen. Kommer der ingen 
indsigelser, er personen valgt og 
starter øjeblikkeligt arbejdet og 
oplæringen til guvernør i guver-
nørgruppen.

En spændende periode 
begynder – 4½ års arbejde 
hvor aflønningen som altid 
i Rotary er 0,- kr., men med 
omkostningsdækning ud fra de 
retningslinjer, der er afstukket i 
distriktets regnskabsinstruks. Det 
er, som det skal være, når man 
deltager i organisationsarbejdet 
for en organisation som Rotary.

Asbjørn Isaksen

Nomineret er ...
Distriktsguvernør 2013-14:  
Jan Brinck, Sydthy Rotary Klub. 

Distriktsguvernør 2014-15: 
Jens Søndergaard, Hadsten Rotary 
Klub.

Efter Rotarys regler kan klubberne 
gøre indsigelse imod disse nomine-
ringer. Eventuelle indsigelser skal 
være mig i hænde senest den 7. 
marts 2012 kl. 12.00.

Jan Brinck                   Jens Søndergaard
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Det er med megen stor glæ-
de jeg kan oplyse, at vores nye 
Distrikts Counsellor (DC) Martin 
Bjørn Nielsen, Nibe Rotary Klub 
har sat sit team for Ungdomsud-
vekslingen Longterm i D1440.

Holdet består nu af følgende 
personer:
•	 DC	Martin	Bjørn	Nielsen, 
 Nibe Rotary Klub.
•	 ADC-Inbound,	Svend	
 Christensen, Nibe Rotary
  Klub.
•	 ADC-Outbound,	Kathe
 Rasmussen, Bjerringbro
 Rotary Klub.
•	 DPO	Klavs	Nicolaisen,	
 Randers Vestre Rotary Klub.

Det nye hold i 
distriktets ung-
domsudveksling

En stor tak til dem alle fordi 
de har taget udfordringen op 
med arbejdet i ungdomsarbej-
det. Et velkommen til Mar tin 
Bjørn Nielsen & Svend Chri-
stensen, Nibe Rotary Klub på 
pladsen som henholdsvis DC 
og ADC-Inbound, og et tak til 
ADC-outbound Kathe Ras-
mussen	og	DPO	Klavs	Nico-
laisen fordi I fortsætter på disse 
pladser.

Alle henvendelser vedrøren-
de Ungdomsudvekslingen skal 
fremover rettes til Martin Bjørn 
Nielsen, Tlf.:  40 51 12 32 eller 
e-mail: mbn@mbninternational.
com.

Fra venstre: Martin 
Bjørn Nielsen, 
Svend Christensen, 
Kathe Rasmussen, 
Klavs Nicolaisen. 

Fra venstre Peter Schaarup, Robin Brown.

Tak for indsatsen til   
Peter og Robin 
    Vi har til nytår sagt farvel til to gode medarbejdere i Ung-
domsudvekslingen. Distrikts Counsellor Peter Schaarup og 
Assisterende Distrikts Counsellor Inbound Robin Brown.
    Der skal fra min og den øvrige Guvernørgruppe lyde en 
stor tak til dem begge for det store arbejde de har gjort for 
ungdomsudsvekslingen i den tid de har fungeret i Distriktets 
Ungdomsarbejde. Vi ønsker begge alt mulig held og lykke i 
fremtiden.

11 af vore Rotarianere i Distriktet har tolket mit 
indlæg I sidste nummer af Guvernørens månedsbrev 
med titlen “sort søndag” som om jeg ville tage hævn 
overfor den afgående Distrikts Counsellor, ligesom 
de har påpeget at jeg brugte en ynkelig grafik og 
sprogbrug i indlægget.

Undskyld! Hvis jeg har trådt nogen over tæerne, 
var det absolut ikke meningen.  
    Artiklen var udelukkende skrevet omkring en 
dårlig dag på kontoret, om hvilke følelser jeg som 

Guvernør kunne få en dag hvor tingene ikke lyk-
kedes, og det illustrative billede var ment som et 
humoristisk islæt. 

Jeg har altid værdsat det arbejde som vore Rotary 
kammerater har udført i ungdomsudvekslingen meget 
højt, ungdomsarbejdet har altid haft en meget stor 
plads i mit hjerte, hvilket jeg også mener jeg har givet 
udtryk for på alle mine klubbesøg, og har jeg sagt 
eller skrevet noget der kunne opfattes som det mod-
satte så beklager jeg meget.

Asbjørn Isaksen

Når kommunikation bliver 
fortolket forskelligt
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baggrund end dansk. Det ene 
projekt handler om ansættelse 
i virksomheder, hvis ledere er 

medlemmer af klubben – det 
andet er den aktuelle uddeling 
af midler til unges integration 

Aalborg Vestre Rotary Klub giver 
penge til unges integration

i lokale klubber og foreninger, 
fortæller Henrik Venndt, der 
er formand for Aalborg Vestre 
Rotary Klubs integrationsudvalg.

Aalborg Vestre Rotary 
Klub, der med sine knap 100 
medlemmer er den største klub 
i Distrikt 1440, kan i år fejre 85 
års jubilæum. Dermed er den 
også den ældste klub i distriktet.

Aalborg Vestre Rotary Klub 
uddeler fire donationer til fire 
foreninger og klubber i Aalborg. 
Pengene gives til støtte for deres 
arbejde til gavn for mindre-
bemidlede nydanske unges 
integration i danske klubber og 
foreninger.

- Vi har valgt at støtte Fritids-
center Smedegården, Aalborg 
Sportskarate, fodboldklubben 
KB 81 og Game 3, der alle 
modtager 30.000 kr. til deres 
videre integrationsarbejde, siger 
Aalborg Vestre Rotary Klubs 
præsident, Esben Kold.

De første 80.000 kr. til 
donationerne er indsamlet af 
Aalborg Vestre Rotary Klub selv, 
mens de resterende 40.000 kr. 
stammer fra Rotary Danmarks 
Hjælpefond.

- Vi har gennem halvandet 
år arbejdet med to projekter, 
der skal fremme integration 
af personer med anden etnisk 

Fra venstre: Aalborg Vestre Rotary Klubs præsident Esben Kold, Allan Busk fra Aalborg Sportskarate, 
Mikkel Selmer fra Game 3, Nuuradiin S. Hussein fra Fristedet Smedegården, Brian Rohde fra KB81 
og Asbjørn Isaksen, der er guvernør for Distrikt 1440 i perioden 2011-12.

På Assembly i januar blev 
logo og motto for den kommen-
de RI præsident Sakuji Tanaka 
præsenteret. Peace Through 
Service.

Sakuji Tanaka 
blev i 1975 chartermedlem af 
Yashio Rotary Klub, Japan. Han 
fungerede som distriktsguver-
nør i 1994-95, RI instruktør i 
2003-05 og Rotary Foundation 

Den nye RI præsident 2012-13

Sakuji og Kyoko Tanaka.Distrikt 1440’s kommende guvernør Vibeke Gamst hilste på 
verdenspræsidentparret under assembly i San Diego i januar.

administrator i 2006-10 og er nu 
RI præsident i 2012-13.

Tanaka var formand for 
Daika Company og præsident 
for National Household Papers 
Distribution Association i Japan. 
Han har også fungeret som 
vicepræsident for byen Yashio’s 
handelskammer.

Han har modtaget RI Service 
above Self Award og fondens 
udmærkelse for fortjenstfuld 

indsats og Distinguished Service 
Award. Han og hans kone 
Kyoko er Paul Harris Fellows, og 
større donorer. De envidere er 
medlemmer af Arch C. Klumph 
Society. 

Tanaka og Kyoko har været 
gift siden 1963, har tre børn og 
seks børnebørn og bor i Yashio.
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Når dette Månedsbrev kom-
mer på gaden, har jeg kun et 
guvernørbesøg tilbage, så har 
jeg været på besøg i alle vore 57 
klubber i distrikt 1440.

Tak for jeres 
gæstfrihed!

I 38 af vore 57 klubber har 
Margit været inviteret med 
til klubmøderne. Tak fordi så 
mange valgte at invitere hende 

med, det har betydet meget for 
Margit og mig, at vi har kunnet 
gøre disse besøg sammen, og 
bagefter har kunnet diskutere 
møderne i bilen på vej hjem. Vi 
har igennem 28 år været sam-
men næsten 24 timer i døgnet, 
da vi jo både er gift og arbejder 
sammen, derfor har det i vort 
guvernørår været af stor be-
tydning for os, at vi har kunnet 
gøre tingene sammen, også når 
landevejen kaldte. Tak for det! 

  

Guvernørbesøgene 
ebber ud ...

Klubbesøgene er det 
bedste ved at være 
guvernør

Selv om man er af sted 
mange dage for at få kabalen 
til at gå op, så er det at besøge 
klubberne, deres bestyrelser 
og alle klubmedlemmerne den 
bedste oplevelse ved at være 
guvernør.

Det er ude i klubberne at 
pulsen slår, det er dér, initiati-
verne til projekter og aktiviteter 
fostres og føres ud i livet, det 
er dér ideer, målsætninger og 
handlingsplaner for rotaryarbej-
det fødes. 

Distriktet kan og skal overfor 
klubberne kun være inspirator, 
igangsætter og i nogle hense-
ender til lidt økonomisk hjælp 

via vores DSG og RDU midler. 
Det er derfor, den assisterende 
guvernør og guvernøren på 
klubbesøgene forsøger at ind-
samle så mange informationer 
som muligt til erfa-udveksling 
med andre klubber. 

Hvor har det været spæn-
dende at høre om hver enkelt 
klubs måde at drive Rotary på, 
så uendelig forskellig selv om vi 
arbejder inden for det samme 
regelsæt.

Nogle klubber kæmper en 
kamp for overlevelse, andre 
tordner frem, og nogle igen 
står i vadestedet til vand midt 
på anklerne; men fælles for 
alle er, at Service Above Self 
er det fremherskende, selv om 
mulighederne i de forskellige 
lokalområder er så forskellige.

Under besøget i Nørresundby Rotary Klub skulle vi fotograferes til 
klubbens ugebrev, fra venstre assisterende guvernør Jan Brinck, 
guvernør Asbjørn Isaksen og præsident Poul Risager.

PR tilbud til klubberne
Da den nuværende RI præsident Kalyan Banerjee tiltrådte for godt syv måneder 
siden, lagde han stor vægt på, at vi i klubberne husker at fortælle omverdenen 
om de mange gode historier, som Rotary-livet samt vore programmer og møder 
indeholder.
Har du og din klub husket det? - måske ikke godt nok!
I distriktet har vi et dynamisk PR-udvalg bestående af Carsten Thomasen, 
Frederikshavn Rotary Klub, Thomas Hjortshøj, Hjørring City Morgen Klub, og 
Ole	Agger	Hansen,	Brønderslev	Rotary	Klub.	Disse	tre	personer	har	sat	fokus	
på de ting, som klubberne mangler i relation til PR og marketing, og tilbyder 
en stor palette af spændende PR og marketingmateriale fremstillet specifikt 
til netop din klub.

Vær derfor opmærksom på de tilbud, som dette udvalg udsender til jer 
med dette månedsbrev og i den kommende periode.

Asbjørn Isaksen
Se sidste side af Nyt i 1440

Deadline 1. april
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Distriktets top 10 liste med 
klubbernes bidrag i US$ til 
End Polio Now.

1 Aalborg Vestre 9.454,69 $
2 Hadsten  8.008,29 $
3 Sæby  5.659,82 $
4 Brønderslev  5.251,37 $
5 Randers Vestre  4.958,78 $
6 Aalborg Østre 4.754,55 $ 
7 Ebeltoft  4.682,26 $
8 Rebild  4.465,34 $
9 Skivehus  4.419,42 $
10 Tórshavn  4.252,29 $

End Polio now

Forhåbentlig er 
der flere penge 
på vej, som fra 
eks. Aalborg City 
Rotary Klubs 
velgørenheds
middag den 
11. februar på 
Søgaards Bryg
hus i Aalborg.

Ungdomsudvekslingens 
W12 hold er de udvekslings-
studenter der ankom til 
Danmark  i vinteren 2012 

Ligesom vi hvert år udsender ca. 45 
udvekslingsstudenter fra vores distrikt, 
modtager vi jo det samme antal. Af de ca. 
45 studenter kommer ca. 10 til nytår/vinter 
og resten ca. 35 kommer om sommeren.

Søndag den 26. februar holdt vores 
Ungdomsudveksling så velkomstbreafing 

for W12 holdet på 10 personer, men hvis 
man tror det kun er de 10 studenter der 
mødes, så tror man helt forkert. 

170 mennesker var samlet på Lund-
bæk Landbrugsskole i Nibe, værtsfamilier, 
kommende udvekslingsstudenter og deres 
forældre, klub counsellors, Protektion of-
ficers, rebounds studenter m.fl., så jeg kan 
sige jer det sydede og boblede i det tætpak-
kede lokale. 

Det blev på alle måder en god dag hvor 
man fik formidlet de budskaber der skal gi-
ves til både indkomne studenter men også 

Ungdomsudvekslingen afholdt velkomst-
breafing for W12 holdet

til de der skal sendes ud til sommer, fik sva-
ret på spørgsmål fra forældre til kommende 
udvekslingsstudenter og i det hele taget sat 
det at være en del af ungdomsudvekslingen 
på ord, således at de implicerede kunne 
tage hjem med en god mavefornemmelse. 

Hvad studenternes rolle er ligger jo for-
holdsvis fast men det er jo også fantastisk 
spændende for forældrene at skulle sende 
deres unge ud i verden, og det er lige så 
spændende at skulle være værtsfamilie.

Tak til Martin Bjørn og hans team for en 
dejlig dag i ungdomsudvekslingens tegn.



Guvernørbesøgene
Der er kun eet tilbage:
Mandag den 5. marts: Guvernørbesøg i Bjerringbro

Det sker i 1440
3. marts kl. 09.00: Distriktsledelsens træningsseminar og AG kursus, Rebildhus
24. marts kl. 09.00: PETS og Instruktionsmøde afholdes på Paderup Gymnasium, Randers
12. april kl. 10.00: Guvernørgruppemøde, Algade 6, Sæby
28. april kl. 09.00: Teambuilding for den nye D-ledelse på Hotel Hesselet, Nyborg
6.-9. maj RI Convention i Bangkok 2012
24. maj kl. 14.00: Guvernørgruppemøde på Rebildhus
24. maj kl. 16.00: AG møde på Rebildhus.
24. maj kl. 18.00: Distriktsrådsmøde på Rebildhus
16.-17-juni Rotary Danmarks Sommermøde i Lemvig
21. juni kl. 09.00: Guvernørgruppemøde som telefonmøde
25. juni kl. 15.30: Guvernørskifte Asbjørn – Vibeke, Aalborg Vestre
30. juni kl. 15.00: Guvernøroverdragelse for Guvernørgruppen, Algade 6, Sæby

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: Ubesat pga. 
dødsfald: 
Farsø, Hadsund, Rebild, 
Skive, Skivefjord morgen, 
Skivehus, Sydthy.

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

AG’erne og 
deres områder
Hvem er din assisterende 
guvernør?
En AG er ikke kun guvernørens assistent, 
men i høj grad også din klubs assistent.

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
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Hvis du vil have dine krokus op i 
lyset og anemonerne frem i skovbun-
den, hvis du vil høre lærken og mærke 
de krogede lemmer rette sig, så kom til 
PETS på PADERUP! Lørdag 24. marts 
er kun næstsidste lørdag i den lange 
måned, og mens du suger til dig af den 
saftige rotary-stemning og nyder en 
dejlig dag blandt rotary-kammerater, 
så pudser dine vinduer sig selv, og dine 
vinter- og sommerdæk bytter sig helt 
uden	din	indblanding.	Og	hvis	ikke	det	
skulle gå sådan, hvis det stadig kniber 
med forårslyset i stuerne, når du er kom-
met hjem igen, og hvis du stadig triller 
larmende rundt på landevejen, når du 
forlader PETS 24. marts kl. 16.00, ja, så 

Rotary Danmarks 
Hjælpefond er tom!

Jeg er netop blevet orienteret om, at 
Rotary Danmarks Hjælpefond nu har brugt 
de sidste penge for I år. 

Som I alle ved, indbetales der hvert 
år 80,- kr. pr. Rotarianer i Danmark til 
Fon-den. Da vi er ca. 11.350 Rotarianer i 
Danmark bliver det pr. år til ca. 900.000,- 

er der tid nok til det trivielle på måne-
dens sidste lørdag.

Invitation og program for PETS er ud-
sendt fra distriktets sekretær til alle klub-
ber. Spørg din præsident, din sekretær, 
eller din præsident elect, hvor mange I 
skal med fra din klub. Husk: Jo flere, jo 
billigere – pr. deltager. Tilmeldingsfristen 
er 10. marts. 

På gensyn på Paderup Gymnasium, 
eneste Gymnasium med PHF-status.

Vibeke Gamst, DGE distrikt 1440

Intet forår 
uden PETS!

kr. som kan anvendes til støtte for jeres/
klubberne projekter. Det er disse pen-ge 
RDH nu har udloddet for i år, hvorfor der 
først er penge i fonden igen efter den 1/7 
2012, hvor næste indbetaling kommer.

At pengene er brugt er jo et positivt 
tegn, det betyder nemlig at vore klubber 
har så stort et aktivitetesniveau, at det 
måske var på tide at tænke på, om vi skal 
forhøje indbetalingen fra eks. 80,- kr. til 
100,- kr. pr. medlem.



 P R - U D V A L G E T  F O R  R O T A R Y  I  D I S T R I K T  1 4 4 0  I N F O R M E R E R :

Fokus på marketing!
 I  2 0 1 2  S Æ T T E R  V I  F O K U S  P Å  D E  T I N G  K L U B B E R N E  M A N G L E R !

Et stigende behov ...
PR-udvalget i Rotary er baseret på at hjælpe klub-
berne med de praktiske ting i relation til PR- og 
marketing.
Vi har fået mange henvendelser ang. præsenta-
tionsmateriale, lige fra brochure til bannere, presse-
meddelelser etc.
Derfor sætter vi fokus på disse elementer og til-
byder vores hjælp til at producere materialet.
Vi har endda indhentet nogle tilbud på de enkelte 
elementer.

I denne måned sætter vi fokus på Roll-up bannere,
der fåes i mange afskygninger og priser. Vi har
fundet ét til en god pris og kan tilbyde en samlet
pris for banner og opsætning (baseret på en ska-
belon som I kan se her til højre).

Pris for 1 stk. Roll-up banner, inkl. opsætning, print og 
levering er 1.100,- kr. inkl. moms.

Tilbuddet gælder indtil den 1. april 2012, med en 
levering i slutningen af april 2012.
 

Hjørring Morgen Rotary Klub

Rent drikkevand
Udryd polie

Alle skal lære at skrive og læse
Bedre sundhedsvæsen

Rotary er en verdensomspændende organisation
med ca. 1,2 mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark

er der ca. 12.000 medlemmer i 272 klubber.

Den lokale Rotary klub er rygraden i Rotary
Internationals verdensomspændende virksomhed.

Klubben organiserer sig på en måde, der giver
mulighed for dynamik og personligt ansvar.

I Hjørring Morgen RK mødes vi hver onsdag morgen
fra 07.00-08.30 på Restaurant Svanelunden. Her har

vi 1,5 time til eftertanke, hvor vi spiser en god
morgenmad, synger, deler oplevelser og muligheder, 

samt hører et indlæg fra en gæst.

www.morgenrotary.dk
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Hjørring Morgen Rotary Klub

Rent drikkevand
Udryd polie

Alle skal lære at skrive og læse
Bedre sundhedsvæsen

Rotary er en verdensomspændende organisation
med ca. 1,2 mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark

er der ca. 12.000 medlemmer i 272 klubber.

Den lokale Rotary klub er rygraden i Rotary
Internationals verdensomspændende virksomhed.

Klubben organiserer sig på en måde, der giver
mulighed for dynamik og personligt ansvar.

      I Hjørring Morgen RK mødes vi
      hver onsdag morgen fra 07.00-
      08.30, og spiser en god morgen-
      mad, synger, deler oplevelser
      og muligheder, samt høre et
      indlæg fra en gæst til eftertanke ...

www.morgenrotary.dk

Specifikationer ...
Banneren har et format på 85 x 200 cm, bliver produceret på stof og leveres i en transporttaske, lige til at 
sætte op. I kan frit vælge mellem tre skabeloner, der alle har klubnavn stående for oven, herefter rotaryhjul 
og fire valgfrie fokusområder, samt en tekst om Rotary og/eller specifikt om jeres klub. Alternativt et billede.
I sender flg. til thomas@99234567.dk: Angiv hvilket forslag I ønsker, klubbens navn, klubbens logo, fire 
fokusområder, tekst eller billede. Logo og billede sendes som højtopløslig jpg-fil. I modtager korrektur og 
efterfølgende banner. Husk modtageradresse og fakturaadresse! 

I de kommende måneder fremsender vi information om flg. områder: 

Hvordan skal vi sende 
materiale til pressen om 
os og vores spændende 
projekter?
Det sætter vi fokus på, 
og giver fif til den gode 
pressemeddelelse, så I 
er hjulpet godt på vej.

Mange klubber har 
behov for brochurer 
om klubbens arbejde 
til nye medlemmer og 
andre interesserede.
Vi hjælper med det 
praktiske, så I blot skal 
finde modtagerne.

Når I virkelig skal skabe 
tydelighed om et pro-
jekt, om stedet hvor 
eventet finder sted, har 
I brug for et storformat-
banner. Det hjælper vi 
med og giver senere 
eksempler derpå.

Hvordan vil man gerne 
se ud, når man deltager
i Rotary-arbejde?
... og hvad skal man 
have på af tøj?
Det giver vi et bud på, 
så I er klædt ordentlig 
på til begivenheden.

Presse ... Brochure ... Storformatprint ... Tøj ...

KONTAKT PR-UDVALGET, bestående af:
Formand Carsten Thomasen - Mail: ct@carstenthomasen.dk
Ole Agger Hansen - Mail: dico1440@gmail.com eller Thomas Hjortshøj - Mail: thomas@99234567.dk

Eksempel på banner til
Hjørring Morgen RK
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