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Hvis man læser de seneste år, indlednin-
ger i Månedsbrevene, er det medlems-
tilbagegangen, der går igen og igen. 
”Alle taler om vejret, men ingen gør 
noget ved det!”, sagde Storm P. Det dog 
ikke for at postulere, at Rotary Interna-
tional og distriktet ikke har gjort noget 
ved dette de seneste år. Der er lavet 
mange strategier og udviklet værktøjer 
til medlemspleje. Det er understreget 
gang på gang, at det er ude i klubberne, 
at den primære indsats skal ske for at 
ændre medlemssituationen.

På verdensplan er antallet af rotari-
anere imidlertid i fremgang, men dette 
skyldes alene forhold i Fjernøsten. Det 
er her i Vesten at det halter, og dermed 
også i Danmark. Distrikt 1440 har i 
perioden juli 2017 til december 2018 
mistet 100 medlemmer, og således kan 
man faktisk allerede nu sætte en dato på, 
hvornår vores distrikt lukker og slukker. 
Sådan går det forhåbentlig ikke….

Ny verdenspræsident
Vi har i forbindelse 
med ”årsskiftet” 
i Rotary fået en 
ny verdenspræsi-
dent, Mark Malo-
ney, og han kom-
mer fra Alabama 
i USA, hvor han 
har virket som 
advokat. Mark Maloney´s årstema er: 
”Rotary Connect The World”. Mark 
og hans hustru Gay er inkarnerede ro-

tarianere. Han var meget ung, da han 
blev udnævnt til guvernør. Hele fami-
lien Maloney var derfor med på hans 
klubbesøg. Han er slet ikke i tvivl om, 
at det, at familien således var tilknyttet 
Rotary, var medvirkende til at styrke 
hans medlemskab. Han appellerer der-
for til klubberne om, at det ikke kun er 
medlemmerne, der skal være engageret, 
men at der også findes plads i klubpro-
grammet til at lave noget for familien. 
Der er ingen tvivl om, at hvis familierne 
jævnligt får positive oplevelser gennem 
klubberne, er dette med til at fastholde 
medlemmerne.

Mark Maloney har dog flere forslag 
til at vende skuden i en bedre retning. 
Han mener bl.a. at det er vigtigt, at 
klubben har et aktivt medlemsudvalg, 
der sammen med bestyrelsen skal sætte 
mål for klubbens medlemsfremgang og 
ditto -pleje. Også den procentvise an-
del af kvinder i Rotary skal øges, lige-
som det er af afgørende betydning for 
mange klubbers fremtidige eksistens, at 
der kommer et indtag af yngre menne-
sker. Altså i det hele taget, at man giver 
klubben et serviceeftersyn, hvilket jeg 
på min runde ude i klubberne vil ud-
dybe.

Nyt koncept for klubbesøg
Som noget nyt er det ikke bare RI præ-
sidens budskaber og distriktets planer, 
som jeg kommer med. I år har klub-
berne fået muligheder for at supplere 
klubbesøget med andre emner, der 

overvejende omhandler Rotary. Dette 
tiltag er der taget godt imod.

Distriktet har meget andet vi arbejder 
med pt., og vi vil fremover stille og ro-
ligt implementere flere nye tiltag, da vi 
har arbejdet med en langsigtet plan for 
at gøre Rotary og klubberne stærkere.

Distrikt 1440
Nu skal klubberne ikke læne sig til-
bage og være afventende. Det er yderst 
vigtigt, at man tager arbejdstøjet på og 
lægger en strategi, ikke kun for året, 
men også fremefter. Et godt tilbud i 
denne anledning er RLI kurserne, der 
finder sted på 3 lørdage her i efteråret 
i Randers. (Der gentages i foråret i Aal-
borg – herom senere).

RLI er et uddannelsesmæssigt flag-
skib for rotarianere, hvor man virkelig 
får stor indsigt i Rotary og frivillig le-
delse. Hver klub kan tilmelde 2 delta-
gere gratis, men pga. holdbegrænsning 
er det først-til-mølle-princippet, der 
gælder, og der er ofte rift om pladserne.

RYLA, der er en lederuddannelse for 
unge mennesker mellem 23-30 år, afhol-
des i første weekend i november 2019 i 
Grenå. Kender I nogle unge mennesker, 
så giv dem denne enestående mulighed 
for en uddannelsesmæssig oplevelse.

Efterårsseminarerne, incl. PrePets, 
finder sted den 8.10.2019 i Aalborg og 
gentages i Randers den 21.10.2019, og 
der vil tillige være tilbud om kurser i 
Sociale-Medier, som fremover vil være 

Nyt i 1440

(fortsætter næste side)
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et vigtigt værktøj for markedsføringen 
af klubberne, idet det er med fornø-
jelse, at jeg her kan nævne, at distrik-
tet i løbet af kort tid vil præsentere et 
meget spændende tiltag for branding af 
klubberne via FB for at gøre opmærk-
som på, hvad Rotary kan tilbyde for at 
tiltrække nye medlemmer (se også an-
det sted i dette Månedsbrev).

Sluttelig vil jeg gøre opmærksom 
på distriktskonferencen i Randers den 
5. oktober på Cepheus Park, Randers, 
hvor deltagelsen er gratis (læs mere i 
dette Månedsbrev).

Birger Borch Larsen

TILMELD DIG NU!
Distriktsmesterskabet i golf

Distrikts golfturnering afvikles i år på 
Randers Fjord Golfklub fredag den 13. 
september.
Der er indskrivning og morgenmad fra 
kl. 7.30, gunstart kl. 9.00 og frokost og 
præmieoverrækkelse fra 14.00.

Matchen afvikles i tre rækker:
A-rækken, hcp. 0-15,9: Slagspil.
B-rækken, hcp. 16-24,9: Stableford.
C-rækken, hcp. 25-36: Stableford.

Distriktsmesteren findes i A-rækken og 
er spilleren med den laveste bruttoscore.
Rotarianeres gæster er velkomne, men 
kun Rotarianere kan vinde distriktsme-
sterskab og rækkepokaler. Gæster kan 
vinde 1. præmie i nettorækkerne, men 
pokalerne tilfalder den bedste Rotaria-
ner i rækken.

Bindende tilmelding på Rotary-web’en 
under Distrikt 1440 senest 1. septem-
ber. Her kan også findes yderligere 
oplysninger.

Betaling 400 kr., der dækker greenfee, 
morgenmad, frokost og 2 genstande, 
indbetales samtidig på mobilepay 
752346.

For mere info kontakt
Søren Skovsen, tlf. 27 61 59 77
Peter Harbo, tlf. 25 42 99 87

Rotaryklubberne på Djursland har lagt 
sig i selen for at skaffe midler til det 
kommende børne- og ungehospice 
”Strandbakkehuset”, der etableres i 
Rønde i tilknytning til Hospice Djurs-
land.

De håber på opbakning og støtte fra 
Rotary klubberne i Jylland og på Fyn, 
og projektet blev skudt i gang med 
nedenstående tale af distriktsguver-
nør Birger Borch Larsen ved åbnings-
eventen i ”Strandbakkehuset” den 16. 
august:

”Kære gæster! Det er en stor ære for 
mig som distriktsguvernør for distrikt 
1440 at medvirke her i dag, hvor Rotary 
har påtaget sig den opgave at indsamle 
3 millioner kr. til dette yderst vigtige 
projekt, hvor børn og unge, der er ramt 
af alvorlig sygdom, kan få en positiv 
adspredelse i en trykket hverdag.

For Rotary ligger deltagelsen i et 
sådant projekt helt naturligt, akkurat 
som da man ved etableringen af Ho-
spice Djursland for mere end 15 år si-
den var med næsten fra dag et. For det 
er målsætningen for Rotary-klubber 
landet over at fremme projekter af en-
hver art, der kan give svagere stillede 
mennesker mulighed for at få en bedre 
hverdag. Dette være sig lokalt som ude 
i den store verden.

At hjælpe børn med adfærdsvanske-
ligheder i Randers, eller skaffe cykler 
til et område i Tanzania eller Mozam-
bique for at sundhedspersonale kan 
betjene de små landsbyer, der ligger 
langt fra sundhedshusene, eller skaffe 
en brugt ambulance til et hospital i Bu-
rundi, er nogle af de mange projekter, 
som de lokale Rotaryklubber senest har 
påtaget sig.

I 1905 oprettede Paul Harris den 
første Rotary-klub i Chicago. Først 
og fremmest var han frustreret over 

den lovløshed og amoralske adfærd, 
som erhvervsfolk i forbudstiden udvi-
ste. Han samlede derfor fem gode folk 
omkring sig, med det formål at højne 
erhvervsetikken, samt at yde støtte til 
samfundets svageste under mottoet:

”Service above Self”.
Denne ide spredte sig således over 

hele verden, og til næste år er det 100 
år siden, at den første danske klub så 
dagens lys i København.

I dag er der mere end 1,2 millioner 
rotarianere over hele verden, fordelt på 
36.000 klubber. Alle søger at efterleve 
det oprindelige koncept og den mål-
sætning, som Paul Harris i sin tid lagde 
retningslinjerne for.

På denne vis deltager Rotary hvert 
år i mange tusinde projekter over hele 
verden. Jeg skal i denne forbindelse 
ikke undlade at nævne det verdensom-
spændende projekt, der blev påbegyndt 
i 1988 sammen med WHO – nemlig 
udryddelsen af POLIO. Den gang blev 
mere end 350.000 mennesker årligt 
ramt af denne invaliderende sygdom. 
Efter en indsats af mere end 20 millio-
ner frivillige er mere end 2,5 milliarder 
børn blevet vaccineret, og således lå 
antallet af polio-tilfælde sidste år under 
20. Om få år er denne sygdom forhå-
bentlig helt udryddet.

Ca 6.000 rotarianere vest for Store-
bælt vil fra nu af søge at skaffe midler 
til Strandbakkehusets udeområder. Vi 
vil gøre vores bedste for at nå i mål.

Jeg ønsker derfor alle aktive i denne 
indsats, med Djurslandsklubberne i 
front, samt Hospice Djursland held og 
lykke med det samlede projektet.

Tak for opmærksomheden!”

Læs mere om ”Strandbakkehuset” på 
www.strandbakkehuset.dk, og se infor-
mationsmateriale om indsamlingen på 
www.rotaryindsamling.dk

Nyt projekt for Rotary
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Rotary uddannelsestilbud
Distriktet tilbyder en bred pallette af uddannelser, som kort ridses op her: 

Seminarer
Distriktet afvikler i forbindelse med 
PrePETS og PETS hhv. efterårs- og 
forårsseminarer, specielt for præsident 
elect’er og kommende sekretærer og 
kasserere, men der tilbydes samtidig 
seminarer med emner som projekter, 
medlemsudvikling og IT. I forbindelse 
med efterårsseminarerne vil der være 
kurser i brugen af de sociale medier.

Desuden afholder distriktet hvert år 
et Foundation seminar, som er obliga-
torisk, hvis klubben ønsker tilskud fra 
The Rotary Foundation eller Rotary 
Danmarks Hjælpefond.

1

Akademiuddannelse  
i Ledelse
- for Rotary og Lions

Menneskelig og faglig udvikling 
på tværs af faggrænser og niveau

Styrk din erhvervsmæssige 
kompetence med en Akademi-
uddannelse i ledelse - for
Rotary og Lions.

Afgangsprojekt  
(10 ECTS)

Procesfacilitering  
(5 ECTS)

Forandringsledelse  
(10 ECTS)

Grundlæggende  
bestyrelsesansvar  
(5 ECTS)

Det strategiske  
lederskab (10 ECTS)

Organisation og  
arbejdspsykologi (10 ECTS)

Efterår 2019

Forår 2020

Efterår 

2019

Ledelse i praksis (10 ECTS)

GRENAA - 1.-3. NOVEMBER 2019

Rotary
D A N M A R K Go’morgen

rotary

grenaa

Invitation til Danmarks fedeste

RYLA BOOTCAMP 2019

Formål:
- gøre dig bedre til at kende dig selv og andre

- give forskellige bud på lederrollen
- give et bud på, hvilken type (leder) du er

- klæde dig på til at træ�e beslutning om, om du er morgendagens leder
- samarbejde i grupper/teams   

Hvornår:
Fredag den 1. november 2019 kl. 17.00

til søndag den 3. november 2019 kl. 12.00

Hvor:
CAMPUS GREEN

Karen Blixensvej 1
8500 Grenaa

Hvem:
Unge i alderen 23-30 år

Dig som tænker på ledelse
Ingen krav til faglig eller uddannelsesmæssig baggrund

Hvor mange:
Max. 30 personer

efter først-til-mølle princippet

Deltagergebyr:
2.250,- pr. person

Kom til en spændende weekend med fokus på:
ledelse, personlig udvikling, netværk og socialt samvær

DISTRIKT 1440

Skab en attraktiv klub 
Distriktets tilbud til klubberne
Vi har mange dygtige folk i vores distrikt, som hjertens gerne vil 
komme ud til jer på en klubaften! Det er helt gratis for jer – I skal 
blot planlægge og investere en klubaften på det.

Vælg det eller de emner, som kunne have din klubs interesse og få 
aktiv hjælp til gode debatter og/eller workshops. Input, inspiration 
og motivation til jeres klub, så I sammen kan blive endnu bedre!

Ring og få en uforpligtende snak om lige netop jeres behov og 
forventninger, og book i god tid via distriktstrænerne: 

•	 	Nadia	Nordberg	Nielsen	–	telefon:	24	42	23	96	 
– mail: nadia@nordbergnielsen.dk

•	 	Jens	Søndergaard	–	telefon:	61	69	57	02 
	–	mail:	dg1440-1415@rotary.dk

Her er de aktuelle emner Grundlæg-
gende bestyrelsesansvar og Foran-
dringsledelse. Begge uddannelser 
udbydes af Dania Erhvervsakademi 
specielt tilegnet medlemmer af Rotary 
og Lions, og de afsluttes med en eksa-
men. Der opnås ECTS points for del-

tagelse i kurserne, som kan tælle med 
til at opnå diplom i en fuld Akademi 
Lederuddannelse.

Download brochure om tilbuddene 
på Rotary.dk under Distrikt 1440 > 
Dokumenter > Uddannelse og træning.

Det kommende RLI kursus afholdes i 
Randers 3 lørdage i efteråret – 28. sep-
tember, 26. oktober og 16. november. 

RLI giver rigtig god viden om Ro-
tary, som du bl.a. kan bruge, hvis du er 

eller skal i klubbens bestyrelse. Se her, 
hvad tidligere deltagere har sagt om se-
minaret: 
• Jeg fik meget dybere indsigt i Rotary 
•  Jeg bliver en bedre leder – også i mit 

professionelle virke 
• Jeg fik ny energi 
• En utrolig positiv oplevelse 
•  Et godt grundlag for at være klubpræ-

sident 
• Mit netværk blev udvidet 
•  Jeg blev klædt på til at skabe ny ud-

vikling i min klub. 

Snak med din præsident, som har til-
meldingsskema – kursus er gratis i hele 
rotaryåret 2019/20.

Det er en god idé, hvis der kommer 
to deltagere fra samme klub. 

Sidste tilmeldingsfrist er faktisk 
overskredet, men kontakt Flemming 
Larsen, tlf. 50 86 56 84 og hør, om du 
kan nå at blive tilmeldt.

Alternativt holdes næste RLI i Aal-
borg i foråret 2020.

Kender du en ung, som går med en leder 
”i maven”, og som kan have udbytte af 
at være med i et netværk af ligesindede? 
Kurset er for unge i alderen 23-30 år, 
som kunne tænke sig at starte en leder-
uddannelse. Der er ingen krav til faglig 
eller uddannelsesmæssig baggrund.

RYLA afholdes i Grenaa i weeken-

den 1.-3. november og arrangeres af 
Grenaa Go’Morgen Rotary Klub.

Deltagergebyret er 2.250 kr., som 
ofte deles mellem sponsorerende Rota-
ryklub og den unges arbejdsplads.

Indbydelse og flere oplysninger på 
Rotary.dk under Distrikt 1440 > Doku-
menter > Uddannelse og træning.

Vælg et emne, som kunne have din 
klubs interesse og få aktiv hjælp til 
gode debatter eller workshops. Inspi-
ration til jeres klub, så I sammen kan 
blive endnu bedre.

Der er udgivet en ny folder med di-
striktets tilbud, som bliver fordelt til 
alle klubber, og som kan downloades 
på Rotary.dk under Distrikt 1440 > Do-
kumenter > Uddannelse og træning.

Akademiuddannelse i ledelse

Du kan nå at tilmelde dig RLI i Randers

RYLA BOOTCAMP 2019

Distriktet tilbyder klubberne  inspiration og uddannelse



Distriktskonferencen finder sted lørdag den 5. oktober 2019 kl. 8-17 på
Cepheus Park, Viborgvej 92, 8920 Randers NV

(Parkering på grusbanen)

Kære rotarianer
Distriktet indbyder alle til at deltage i distriktskonferencen, hvor der er gratis adgang. Klubpræsidenter og sekretærer er 
dog pligtige til at deltage.
Af programmet kan nævnes
 • Verdenspræsident Mark Maloney´s hilsen og budskab
 • Rotary Etik v/IPDG Hans Christian Øster, D-2410, Sverige & Letland
 • Jennumparkens Børnekor – et præmieret integrationsprojekt fra Randers
 • ”Det udslagsgivende Menneske” v/Gitte Hornshøj – anerkendt holdningsdebatør
 • Distriktets uddannelsestilbud til medlemmer og klubber
 • Præsentation af distriktets udvekslingsstudenter
 • Årsmøde – separat dagsorden udsendes til klubpræsidenter og sekretærer
 • Program for ledsagere under Årsmødet

Detaljeres program og div. bilag udsendes inden til klubberne, men findes også under 
rotary.dk>dokumenter>Birger Borch Larsen>distriktskonferencen

DELTAGERE
Alle rotarianere, partnere og udvekslingsstudenter. Husk at aftale transport af de unge til og fra Randers. 

OVERNATNING
Det er muligt at bestille overnatning på Hotel Kronjylland, Vestergade 53, Randers, fra fredag til lørdag med tilføjelse af 
kode K1 i bemærkning ved tilmeldelse. Pris enkeltvær. 965 kr. –  dobbeltvær. 1125 kr. 
Distriktet vil så sørge for reservering af værelse(r). Bemærk! Betaling skal ske direkte til hotellet.

TILMELDING
Mødet er oprettet i distriktets mødekalender. Præsidenter og sekretærer er sat ind på forhånd. Øvrige deltagere indtaster 
navn el. medlemsnummer i rubrikken nederst: ”tilmeld anden mødedeltager” og trykker derefter ”tilføj”. I feltet be-
mærkninger skrives evt. ledsagernavn + tilmeldingskode, hvis man skal overnatte fredag til lørdag.
Sidste frist for tilmelding 26. september.

SPØRGSMÅL?
Eventuelle spørgsmål rettes til Birger B. Larsen, mail: dg1440-1920@rotary.dk – eller  tlf.: 2167 8054.

Med venlig hilsen
Birger Borch Larsen
distriktsguvernør

Indbydelse til distriktskonference
i Distrikt 1440



Facebook projekt til 
gavn for klubberne
Der har gennem de seneste år været et 
stort ønske fra klubberne om, at distrik-
tet påtog sig opgaven at hjælpe med at 
brande Rotary i almindelighed og klub-
berne i særdeleshed, ikke mindst for at 
skabe opmærksomhed omkring Rotary, 
samt at styrke klubbernes muligheder 
for at tiltrække nye medlemmer.

Vi har derfor et FB-projekt på bed-
ding, som vil løbe af stablen indenfor 
kort tid, hvor klubpræsidenterne vil 
blive præsenteret for hele projektet, der 
afvikles uden omkostninger for klub-
berne!

Det er vigtigt på forhånd at orien-
tere om, at klubberne selv skal yde en 
– overkommelig – indsats for at det kan 
lykkes. Men al koordinering og øvrig 
FB-administration, varetages via en af-
tale, som distriktet har indgået med en 
professionel IT-virksomhed. Dette sik-
rer en øget synlighed for Rotary som 
helhed, men også for de enkelte klubber.

Birger Borch Larsen, DG 

For nogle år siden opstod i de to Ska-
gen-klubber tanken om at etablere by-
våbnet i rundkørslen ind til byen. Ideen 
blev mødt med en vis politisk mod-
stand, og i stedet blev byvåbnet sat op 
på den dengang helt nye krydstogtkaj, 
hvor adskillige store krydstogtskibe 
lægger ind hvert år.

Men der blev med nordjysk stædig-
hed og vedholdenhed arbejdet med for-
skellige instanser, og det resulterede i, 
at alle tilladelser kom i hus. Efterføl-
gende skulle finansieringen på plads, 
og det er nu også lykkedes, så byvåbnet 
er i sommer blevet indviet på sin plads 
i rundkørslen.

Her var taler af bl.a. en af initiativta-
gerne, Jens Gram, der fortalte lidt om 
processen og om Rotary, og borgmester 
Birgit Hansen, der netop havde indledt 
campingferie i Skagen, konstaterede, 

at nu bliver man budt velkommen med 
byvåbnet ikke blot fra søsiden, men 
også fra landsiden. Hun fremhævede 
gæstfriheden i Skagen, som er nedarvet 
gennem generationer, og hun takkede 
Rotary for initiativet som et godt ek-
sempel på, at Skagen er noget særligt.

Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Jens Arne Hedegaard, 
Brønderslev RK
jensarnehedegaard@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Johs. Bindslev
Aalborg-Nørresundby RK
johs_bindslev@stofanet.dk
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre

Område 4:
Jørgen Leonhard Jensen
Han Herred RK
Leonhard.el@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro

Område 5:
Bodil Serritslev Jørgensen, 
Skive Fjord Morgen RK
info@av-2.dk
Farsø, Hadsund, Hobro, 
Løgstør, Skive, Skive Fjord 
Morgen, Skivehus, Aars

Område 6:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Lena Uldall
Hadsten RK
lena@uldallconsult.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Birger Borch Larsen
Randers Østre RK
Dg1440-1920@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Birger Borch Larsen, mail: dg1440-1920@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Klubbesøg:
29. aug. Skagen Morgen
29. aug. Skagen
  2. sept. Løgstør
  3. sept. Skive Fjord Morgen
10. sept.  Thorshavnar
 Klaksvikar
16. sept. Ebeltoft
17. sept. Grenå
18. sept. Grenå-Djurs
19. sept. Rosenholm
20. sept. Grenå Go’Morgen
23. sept. Langå
24. sept. Randers Søndre
25. sept. Randers Business Breakfast

Øvrige begivenheder:
  3. sept. Distriktsrådsmøde 1
13. sept. Distriktsgolf
13. sept. Deadline månedsbrev sept.
  5. okt. Distriktskonference Randers
  8. okt.  Efterårsseminarer Aalborg
21. okt. Efterårsseminarer Randers

5 Juni 2019

Rotary bag vartegn i rundkørsel

Byvåbnet flankeret af borgmester Birgit Hansen, 
Jens Gram og de to Rotary-præsidenter Peder 
Key Kristiansen og Knud Timm-Andersen.


