
Af DG Laila Christensen

Kan I huske den lille fyr HUGO, som 
skulle guides rundt i labyrinten, så spil-
leren kunne vinde penge? Mon ikke 
alle ledere har denne oplevelse her i 
starten af det nye år: hvad vil fremtiden 
bringe? Hvor skal vi gå hen, når ikke 
vi ved, om gevinsten er lige om hjørnet 
eller ej?

Allerbedst som vi tror, det går fremad, 
flyttes vi tilbage til start. Personligt tror 
jeg, at den bedste måde at finde vej på 
– og fred indeni – er ved at acceptere 
situationen og handle positivt. Fx i for-
hold til klubmøder. Få sat gode virtuelle 
møder op – uanset, om der er folk, der 
vælger at deltage eller ej. Nogle gange 
skal de bare have lidt tid, før de accep-
terer, og dermed bliver i stand til at tage 
imod et godt tilbud.

For det er det. Under de givne om-
stændigheder er det helt klart bedre end 
ingenting. Hold kontakten. Mange er-
hvervsaktive med skolebørn har også 
brug for afveksling, selvom de har 
rigeligt om ørerne. Giv dem mulighe-
den! For de ældre, der ikke er vant til 
virtuelle hjælpemidler: få nogle klub-
medlemmer til at vise dem det! Har I 
slet ingen i klubben, der kan hjælpe, 
så kontakt jeres assisterende guvernør 
(AG). Hjælpen er der, hvis I bare ræk-
ker ud.

Hold øje med den guide, distriktet 
sender ud til præsidenter, sekretærer og 
CICO’er, om at bruge Zoom. Og brug 

også tiden til at holde kontakten i be-
styrelsen, så I allerede nu kan lægge 
planer for næste Rotary år.

Lukning eller ny klub?
Overvejer I at lukke jeres klub (som 
regel en udvikling, der har været un-
dervejs længe), så overvej lige igen: 
måske kan de, der ønsker at fortsætte, 
starte en 8 mands stor satellitklub med 
hjælp fra en anden, større Rotary klub 
i nærheden. Denne klub bliver moder-
klub for satellitklubben. Start med at 
snakke om det internt i klubben, og tag 
så fat i naboklubben. Måske er løsnin-
gen lige om hjørnet. Og ræk ud efter 
hjælp fra distriktet til de formelle ting.

Sæt jer et mål: hvad kan I nå, inden I 
lukker den nuværende form? Vi har tid-
ligere set klubber, der troede, de skulle 
lukke, men blev kick startet, da de så, 
hvad de rent faktisk stadig formåede. 

Et godt klubliv er det, der gør en 
klub attraktiv! Det gør jer selv så stolte, 
at I fortæller andre om det – og det kan 
tiltrække nye medlemmer. 

Projekter er mange ting!
Mange klubber har sparet penge i år. 
Kunne I finde noget andet at bruge 
disse opsparede midler til? 

De fleste medlemmer har hver for 
sig også sparet mange penge til ugent-
lig forplejning til møderne. Det kunne 
give anledning til at undersøge, om en 
klub måske skulle nøjes med at spise 
sammen en gang om måneden, så alle 

kan være med. Som ung og/eller pensi-
onist bliver det til mange penge årligt: 
40 møder à kr. 150 = 6.000 kr. Hertil 
kommer kontingentet til klubben og 
Rotary i det hele taget. Se skemaet her 
i månedsbrevet, så alle kan se, hvad 
pengene går til ud over klubbens kon-
tingent.

Hvad med at gøre klubbens ve og vel, 
trivsel, fremtid, uddannelser og andet, 
som kan løfte medlemmerne, til klub-
bens projekt? Det kan i sig selv være en 
god investering, for når vi har mental 
og fysisk overskud, har vi flere idéer og 
kræfter til at gøre noget for andre.

Er I ved at gøre jer klar?
Alt tyder p.t. på, at efter sommerferien 
kommer der gang i mange hjul igen! 
Brug tiden nu til at forberede jer: hvad 
kunne gøre jeres klub, jeres Rotary år 
til noget ganske særligt?

Hvordan vil I bruge det, som Rotary 
klubber primært er tiltænkt, til: nemlig 
netværket! Hvordan kan og vil I bruge 
hinanden konstruktivt til glæde og 
gavn? Hvor godt kender I reelt hinan-
den – og dermed også jeres interne mu-
ligheder for hjælp og sparring? Mødes 
I også udenfor Rotary? Giver I jer selv 
og hinanden mulighederne for at dyrke 
venskaber og bekendtskaber – på tværs 
af alder, anciennitet, erhverv og andet?

Mens vi venter på bedre tider
Vi skal nok alle en gang imellem stoppe 
op og huske, at tiden ikke står stille, 
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bare fordi vi gør det. Stilhed er ikke 
nødvendigvis død, men lige så meget 
liv. Bare at mærke livet er også giv-
tigt. At nyde hinanden selskab, selvom 
det er på en anden måde: virtuelt, te-
lefonisk eller på en god gåtur. At finde 
glæden i de små ting, i hverdagsting og 
banaliteter. 

Så måske gør det ikke noget, at vi 
sætter tempoet lidt ned og skynder os 
langsomt i stedet for – og finder sva-
ret på, hvor vi gerne vil hen, inden i os 
selv.

Godt nytår!
De bedste hilsner 
Laila Christensen

D1440 Kontingentsammensætning pr. medlem (opkræves hos klubberne)

 Betaling  Betaling Årligt
 10. juli 2020 10. januar 2021 

Kontingent D1440 (særaftale, foråret 2020)    0,00 240,00 240,00

Kontingent Rotary Danmark  75,00   75,00 150,00

Rotary Foundation D1440 120,00 120,00 240,00

Rotary Danmarks Ungdomsudveksling (50% i år)   17,50 17,50    35,00

Rotary Danmarks Hjælpefond 80,00 80,00 160,00

Abonnement på Rotary Norden (obligatorisk) 30,50 30,50   61,00

Polio 0,00 0,00 0,00

I alt  323,00  563,00 886,00

Kontingentet til D1440 for 2021 bliver igen kr. 320,00, som vedtaget på Årsmøde. Der er for 2020 

aftalt en besparelse på 25%.

Foruden kontingentet, der opkræves via Rotary Danmark, opkræves der årligt 69 US $ i kontingent til 

Rotary International. Med den øjeblikkelige valutakurs er det 420 kr.

Bæredygtigt PR-materiale
Distrikt 1440 har som en del 
af sin strategi nu og de kom-
mende år FNs 17 Verdensmål. 
Desuden er begrebet ”bære-
dygtighed” nu blevet en del 
af Rotary fokusområder. Det-
te har fået guvernørgruppen 
til at se indad på de materia-
ler, som udbydes med Rotary 
logo i distriktet. 

De fleste klubber har sikkert på et el-
ler andet tidspunkt været i kontakt med 
Jydsk Emblem Fabrik A/S omkring 
indkøb af emblemer etc.

Vi har derfor rettet henvendelse til 
direktør Stig Hellstern, Jydsk Emblem 
Fabrik A/S for at høre lidt om, hvordan 
man her sikrer sig i.f.t. bæredygtighed.

Stig, der selv er aktiv Rotarianer for-
tæller følgende: ”Jydsk Emblem Fabrik 
A/S arbejder intenst med at leve op til 
FN’s 17 verdensmål!”

Mange klubber har i dag navneskilte 
i metal og plast. Her har vi udviklet et 
nyt produkt i træ. I forbindelse med 
omstillingen til træ tilbyder vi alle 
klubber, at de kan udskifte deres gamle 
navneskiltene i plast og metal til et skilt 
i træ. Jydsk Emblem Fabrik giver 50 % 
rabat, hvis de gamle navneskilte sendes 
retur, og det gælder uanset, hvor man 
har købt dem.

Det er den mest effektive og hurtigste 
måde at få sat gang i processen på, for-
tæller Stig, der har en positiv forvent-
ning om, at 30 % af alle Rotary klubber 
gør brug af dette tilbud inden udgangen 
af 2021.  På den måde får klubberne 
samtidig mulighed for at få et ens ud-
tryk på navneskiltene, som bliver fri-
sket op i samme ombæring.

Et andet område, hvor man ønsker 
at minimere forbruget af plast, er den 
plastpose som emblemer normalt le-
veres i. Posen er så lille, at den med 
100% garanti ikke bliver affaldssorte-
ret. Derfor bliver langt de fleste emble-
mer i dag monteret på et lille papkort, 
fremstillet af svanemærket papir/pap. 
På den måde har f.eks. Rotary samtidig 
mulighed for at præsentere deres em-
blemer på en flottere og mere præsenta-
bel måde. Der er mulighed for at skrive 
en lille tekst, et budskab eller blot sætte 
logo på kortet, fortæller Stig Hellstern, 
der i samme åndedrag oplyser, at alle 
Rotary’s emblemer fremover vil blive 
leveret på kort af Svanemærket papir i 
stedet for i plastposer.

I forbindelse med Rotarys ændring af 
Rotary logoet, er der ligeledes mange 
klubber, som ligger inde med bannere, 

som har det gamle udtryk med hjulet 
i guld og blåt. Det må man reelt ikke 
anvende længere på et banner.  Derfor 
tilbyder Jydsk Emblem Fabrik A/S, at 
man bytter gamle bannere til nye på 
samme måde som med navneskiltene.

Jydsk Emblem Fabrik A/S er ISO 
9001 certificeret, og udover det rejser 
virksomhedens ansatte på besøg hos 
underleverandører hvert eneste år for at 
sikre, at de lever op til virksomhedens 
standarder. Her bliver uddelt smileyer, 
og er forholdende ikke i orden, bliver 
der uddelt sure smileyer. Dem skal de 
forbedre inden næste besøg, da Jydsk 
Emblem Fabrik ellers stopper samar-
bejdet. Det sker heldigvis meget sjæl-
dent, oplyser Stig Hellstern.

 PS!! Vidste I i øvrigt, at kun virk-
somheder, der har en officiel licens 
udstedt af Rotary International, må 
fremstille artikler med Rotary logoet 
på. Alle leverandører skal endvidere 
indrapportere deres omsætning 2 gange 
årligt til Rotary International og betale 
en royalty på 10 % af alt salg med Ro-
tary logo på.

Udover ovenstående vil vi være op-
mærksomme på andre materialer, som 
anvendes og udleveres fra distriktet.

På vegne af guvernørgruppen 
i D1440

Jes Berg Gertsen
DGE
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Selv om det normale klubliv er lidt un-
derdrejet i disse corona-tider, er der hel-
digvis mange klubber, som er aktive med 
gennemførelse af projekter, ikke mindst 
i lokalområdet, hvor vi på den måde kan 
vise flaget.

Rotary Danmarks Hjælpefond
Rotary Danmarks Hjælpefond er oplagt 
at søge – her støttes normalt med et be-
løb svarende til klubbens eget bidrag, op 
til 40.000 kr. pr. klub eller projekt pr. år. 
Ansøgning foregår på elektronisk ansøg-
ningsskema på hjemmesiden. Det anbe-
fales at læse fondens forretningsorden, da 
der er enkelte undtagelser for støtte fra 
Hjælpefonden.

Klubberne er velkommen til at kon-
takte distriktets repræsentant i Hjælpe-
fonden, Peter Eigenbroth, Han Herred 
Rotary Klub, for gode råd om ansøg-
ningen.

I månedsbrevet for december blev der 
skrevet, hvilke af distriktets klubber der 
har hentet støtte indtil nu i år. Senest har 
Sydthy Rotary Klub – i samarbejde med 
klubberne i Thisted og Hanstholm - fået 
6.000 kr. i støtte fra Hjælpefonden til 
indkøb af kanoer til Thy Veteraner, og 
Viborg-Asmild har til et Global Grant 

projekt fået 40.000 kr. til anskaffelse af 
en respirator til et hospital i Ukraine. 

The Rotary Foundation
Der er også mulighed for at hente projekt-
støtte fra Rotary Foundation. 

District Grant er normalt mindre lo-
kale projekter

Distriktet får årligt tildelt en mindre 
sum penge (kontanter), som normalt an-
vendes til mindre projekter. De projekter 
benævnes District Grant-projekter.

En klub kan få matchet sine kontante 
midler 1:1 – dog max. 20.000 kr. pr. pro-
jekt. Evt. midler fra Hjælpefonden kan 
indregnes i klubbens midler.

Global Grant er til de store projekter 
– normalt i udlandet.

Et Global Grant projekt skal være på 
minimum 30.000 US-dollars og max. 
200.000 US-dollars. Der stilles nogle 
krav til en klub, før der opnås støtte fra 
Rotary Foundation. Projektet skal ligge 
indenfor Rotarys fokusområder. Det skal 
udspringe af et lokalt behov og gennem-
føres i samarbejde med en lokal Rota-
ryklub, det skal kunne videreføres, når 
Rotary har gennemført projektet, og der 
stilles krav om, at uddannelse/træning og 
effekten skal være målbart.

Distriktet stiller midler til rådighed – 
som matches 1:1 i Rotarys store kasse – 
The World Fund.

Tidligere fik man matchet sine kontan-
ter med 50 %. Det ophørte 1. juli 2020.

For at få del i Foundation midler skal 
klubben kvalificeres. Det sker ved delta-
gelse i det årlige Grant Management se-
minar. Alternativt kan man gennemføre et 
elektronisk kursus på www. Rotary.org.

Nærmere info om støtte fra Rotary 
Foundation fås ved henvendelse til Jan 
Brinck – dg1440-1314@rotary.dk 

ShelterBox og Water Survival Box
Skulle jeres klub ikke lige have aktuelle 
planer om projekter, skal her lyde en op-
fordring til at tænke på Rotarys box-pro-
jekter, ShelterBox og Water Survival 
Box. 

Her formidles hjælp til overlevelse 
de steder i verden, som f.eks. er ramt af 
naturkatastrofer, blandt andet i form af 
overnatningsmulighed og ikke mindst  
forsyning af rent drikkevand, som er en 
forudsætning for at overleve en katastro-
fesituation.

Der er henvisning til begge box-pro-
grammer på Rotarys hjemmeside > 
Projekter.

Styrk klubbernes projektarbejde

Hanstholm Rotary klub har, støttet af Rotary Danmarks Hjælpefond, doneret 5000 kr til Være-
stedets Støtteforening til at forsøde værestedets brugere i julen. Værestedet er et socialsted under 
Thisted Kommune og har dagligt har mellem 20 og 30 brugere, som køber maden der og hygger sig 
sammen. På billedet flankeres Værestedets leder, Lissi Kjær, af præsident Egon Sørensen og Peter 
Brunse fra Hanstholm Rotary Klub.

Ny Regional 
 Membership 
Officer
Rotary International via Zürich har 
ansat en ny Regional Membership Of-
ficer for Zone 17, 18 og 20B med base 
i Danmark. Det er Rasmus Egeskjold 
fra Frederiksberg, som tiltrådte den 1. 
november 2020. Rasmus skal blandt 
andet have fokus på klubvækst, her-
under nye klubtyper, som kan under-
støtte en fastholdelse af medlemmer 
og lette rekrutteringen af nye, samt 
understøtte det strategiske arbejde 
med at ændre på udviklingen i det fal-
dende medlemstal. 
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Strandbakkehuset

Udeområdet ved Børne- og 
 ungehospice Strandbakkehuset
Vest for huset er der et dejligt skovom-
råde med en lille sø, hvor der passende 
kunne etableres et udeområde med en 
oplevelsessti og skovlegeplads med 
vandanlæg.

Rambøll fik opgaven med at om-
sætte idéoplægget til virkelighed. Om-
kostningerne til Udeområdet blev an-
slået til ca. 3 mio. kr.

Rotaryklubberne på Djursland tog 
i 2001 initiativ til at oprette Hospice 
Djursland. Derfor var det naturligt, at 
de 6 klubber på Djursland sammen-
satte en arbejdsgruppe med forhåbnin-
ger om at nå målet på 3 mio. kr. som 
hjælp til etableringen af det første vest-
danske Børne- og ungehospice.

Det er mange penge at indsamle. 
Derfor var det en glæde, at Rotaryklub-
berne i Vestdanmark ville hjælpe med. 
På den måde er det lykkedes at komme 
op på 3,5 mio. kr., og det til trods for 
at flere arrangementer, der kunne have 
indbragt 1-1,5 mio. kr. ekstra, måtte af-
lyses pga. Covid-19.

Det er et meget flot resultat, der vi-
ser, at Rotary er i stand til at udføre en 
større opgave, når vi går sammen på 
tværs af kommuner og regioner.

Det fysiske arbejde
HedeDanmark har doneret midler og 
arbejdstimer til udvikling af Udeom-
rådet. I november sidste år kunne de 
igangsætte arbejdet med opførelsen af 
legepladser, madpakkehuset, serpenti-
ner stien, broen og opholdspladsen ved 
søen, boardwalk rundt om søen og stier 
rundt i skoven.

Der bliver skabt et område, så både 
børn begrænset af deres sygdom, de-

res søskende og venner kan få glæde af 
det. Der kommer legeredskaber, hvor 
de kan bruge deres kræfter: men et fo-
kusområde er også, at man skal kunne 
være med fra en seng eller en kørestol. 
Fx bliver der handicapvenlig adgang til 
skoven og mange oplevelser og lege, 
som man sammen med sine søskende 
og forældre kan have det sjovt med.

Udeområdet vil ikke kun blive be-
nyttet af Strandbakkehusets beboere; 
men også af børn og unge, som er på 
besøg på Hospice Djursland. Derud-
over kan lokale beboere også få glæde 
af området.

Torben Folmer Bech
Arbejdsgruppen for Udeområdet

Fakta
Vestdanmarks børne- og ungehospiceplad-
ser er samlet i ”Strandbakkehuset” med en 
beliggenhed i tilknytning; men fysisk adskilt 
fra det eksisterende Hospice Djursland i 
Rønde.
Nybyggeriet rummer 1.300 kvadratmeter 
samt tilhørende udearealer.
Etableringsomkostningerne til det nybyg-
gede børnehospice var beregnet til 23 mio. 
kr., hvoraf staten bidrog med 2 mio. kr. 
Byggeriet har kostet 38 mio. kr., og finan-
sieringen er lykkedes med hjælp fra fonde 
og private donationer.
Region Midtjylland står for de årlige drifts-
udgifter på ca. 10 mio. kr.
Strandbakkehuset skal holdes i gang af ca. 
20 ansatte, der blev ansat i efteråret 2020.

Første spadestik til Strandbakkehuset blev taget den 5. november 2019. Allerede året efter, den 11. 
december, var der indvielse; men uden gæster pga. forsamlingsloftet. Der var dog en virtuel rund-
visning, som kan ses på videoen her: https://youtu.be/1PRB8HT20oI. Den 16. december blev den 
første patient modtaget.

Den oprindelige sansehave, der var doneret af Rotaryklubberne på Djursland, lå på Strandbakke-
husets byggefelt. Derfor blev alle planter gravet op og plantet i krukker.Sansehaven er nu under 
genetablering i arealet mellem Hospice Djursland og Strandbakkehuset. Senere på året kan bebo-
ere og deres besøgende igen nyde den.

https://youtu.be/1PRB8HT20oI
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Først et godt nytår til jer alle.
Corona er over os, men jeg håber, at 

vi går lysere tider i møde.
Det glæder mig at konstatere, at man 

fra alle distrikter melder om, at flere og 
flere klubber holder virtuelle møder.

I nogle distrikter afholdes tillige 
distriktsmøder, som klubbernes med-
lemmer kan koble sig på, som et sup-
plement til klubmøderne, og der hvor 
klubben ikke laver møder, kan det så 
være en mulighed for at deltage i di-
striktsmøderne i stedet.

Godt, vi alle steder, på hver vores 
møde, bestræber os på at holde kontak-
terne til hinanden, så godt som muligt.

Jeg håber, vi snart er på den anden 
side. Vi trænger til at mødes fysisk, og 
få det sociale liv til at blomstre igen.

Medlemsudvikling
Sidste år optog vi ca. 500 medlemmer, 
og ca. 900 medlemmer forlod Rotary. 

I år har 250 medlemmer i det for-
gangne halve år ønsket at stoppe med 
deres medlemskab, men det er vel at 
mærke i en periode, hvor der ikke er 
kommet ret mange nye medlemmer 
ind.

Jeg forestiller mig, at vi i en normal 
periode, ville kunne have optaget lige 
så mange som sidste år, og det ville i 
så fald have betydet, at vi stort set ville 
være status quo i medlemstallet.

Det glæder mig derfor, at så mange 
holder fast i medlemskabet, og at vi 
måske er ved at vende udviklingen, og 
vi igen i løbet af en tid kan se medlems-
vækst i vores dejlige forening.

Med ønsket om, at vi forhåbentligt 
om nogle måneder får gang i hjulene 
igen, vil jeg endnu engang ønske alle 
et godt nytår.

Mange Rotary hilsner
RD-formand
Jan Aagaard

Godt nytår til Jer alle.

Tak for de mange tilbagemeldinger jeg 
allerede har fået på min henvendelse 
mellem jul og nytår vedr. RLI-kurser i 
2021.

Det er med beklagelse, at jeg des-
værre igen er nødt til at henvende mig 
til Jer med dårlige nyheder.

Med regeringens seneste forlængelse 
af restriktioner og den nye britiske va-
riant eller mutation af coronavirus, som 
har spredt sig også i Danmark og som 
er en del mere smitsom end den nor-
male virus, er vi pludselig kommet i en 
situation, hvor vi er i kapløb med tiden.

Om mindre end 6 måneder har vi 
formentlig alle modtaget vaccination 
og skal derefter ikke løbe nogen risiko 
for smittefare.

Vi har i RLI-fakultetet drøftet situati-
onen og er kommet til den konklusion, 
at vi ikke vil løbe nogen unødig risiko, 
men forsøge at være omsorgsfulde og 
ansvarlige. Vi ved jo heller ikke på nu-
værende tidspunkt, om der stadig er 
forsamlingsrestriktioner, når vi når hen 
i marts og april.

Det er derfor vores beslutning, at RLI 
kursusvirksomheden indstilles i første 
halvår af 2021 og genoptages igen, når 
vi når ind i en mindre risikobetonet 
periode efter gennemført vaccinations-
program.

Det er derfor med beklagelse, at jeg 
endnu engang aflyser RLI-kursus.

Det planlagte kursus i Randers i for-
året 2021 tages hermed ud af program-
met og henlægges til efteråret 2021.

Jeg håber, I alle har forståelse for si-
tuationen og den trufne beslutning.

I vil høre nærmere fra mig vedr. 
kursusplanlægning for efterår 2021 og 
forår 2022 samt en fornyet forespørgsel 
om kursusønsker.

Pas godt på Jer selv og hav det godt.

Venlig hilsen
Flemming Larsen

RLI Leder

Nytårshilsen fra Rotary Danmarks formand:

Virtuelle møder og medlemsudvikling

RLI udsættes – igen!

I månedsbrevet for december fortalte 
vi, at Rotary Danmarks Hjælpefond har 
fået en generel indsamlingstilladelse, 
som dækker alle landets klubber. Der-
med kan klubberne slippe for en afgift 
på 1.100 kr. for at få en sådan tilladelse 
hos Civilstyrelsen.

Projektet, som tilladelsen omfatter, 
skal oprettes hos Hjælpefonden, men 
det betyder samtidig, at frivillige ind-
betalinger til projektet kan omfattes af 
Hjælpefondens godkendelse for skatte-
fradrag.

Der er nu åbnet mulighed for, at ind-
betalinger kan foretages via MobilePay. 
Hjælpefonden har et generelt Mobile-
Pay nummer, 34 101, som kan anven-
des. Hvis der er tale om større og længe-
revarende projekter, anbefales det dog, 
at projektet får sit eget indbetalingsnum-
mer.

Under alle omstændigheder bør 
man kontakte Hjælpefondens forret-
ningsfører, Just Hartoft, for at aftale 
nærmere. Han har mail just@hartoft.
dk og tlf. 40 14 17 17.

Indsamlinger 
via MobilePay
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DG 2023/24
Distriktets nomine-
ringsudvalg har 
udpeget guvernøren 
for 2023-24. Det 
bliver Britta
Hedegaard fra
Viborg-Asmild Rotary Klub.

Britta er 53 år og er konsulent med fir-
maet Experts4Experts Danmark. Hun 
blev medlem af Rotary i 2011, og hun 
var præsident for sin klub i 2017-18. 

DG sendte nyheden om den nye di-
striktsguvernør ud til alle medlemmer 
i distriktet. Beklageligvis blev samme 
mail rundsendt til næsten alle op til 8 
gange, før det lykkedes IT folk, som 
naturligvis var gået på juleferie, at 
stoppe fejlen. Andre modtog slet ikke 
mailen, men har efterfølgende fået den 
tilsendt – dog kun én gang. Fejlen er nu 
rettet, så det heller ikke fremover skulle 
kunne ske igen.

Område 1:
John Christensen, 
Frederikshavn RK
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:
Michael Kjærgård
Randers Vestre R.K.
michael@kjærgaard.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

Område 7:
Gunnar Vinge-Hansen
Hadsten RK
michael@kjærgaard.com
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Laila Christensen
Aalborg Nørresundby RK
Dg1440-2021@rotary.dk
Tórshavnar, Klaksvikar 

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Laila Christensen, mail: dg1440-2021@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender
Alle distriktsbesøg i januar måned er 
aflyste. Vi ser tiden lidt an, før vi af-
taler nye møder. 

Mange distriktsbesøg er planlagte 
ud fra dialog og debatter, og her giver 
det mest mening at udsætte mødet. 

For øvrige møder, hvor det fx mere 
handler om at få viden til klubben, 
kan det sagtens lade sig gøre virtuelt. 
Find ud af, hvad der passer jeres klub 
bedst.

Distriktsrådsmøde er udsat indtil 
videre.

I Rotary Danmark regi er et udvik-
lingsseminar i marts aflyst.

Velkommen til nye 
medlemmer!
Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Bjerringbro
Annette Højen Sørensen

Hadsten
Michelle Eskildsen

Hjørring Morgen
Allan Kenneth Olesen
Carsten Birk Jacobsen
Niels Krogh Andersen
Vibe Gro Falk

Randers Business Breakfast
Hanne Bloch Andreasen

Skagen
Henning Bech
Thomas Lund

Aalborg International,  
Satellitklub Aalborg Søndre
Shahirah Skavenborg

Aalborg Rotaract
Celine Skak Dichmann

UDDANNELSER
Akademiuddannelser: 
Grundl. bestyrelsesansvar 10. februar + 24. februar + 9. marts. Eksamen 8. april
Forandringsledelse  20. april + 29. april + 6. maj + 12. maj + 20. maj +  

26. maj. Eksamen 9. juni
Udvidet bestyrelsesansvar  29. sept. + 13. okt. + 3. nov. + 17. nov.  

Eksamen 3. december
Der tages forbehold for ændringer pga. Corona.

RLI uddannelser:
Efterår 25. september + 23. oktober + 20. november
RLI-G 4. juni + 5. juni

PETS/virtuelt: 20. marts + 24. marts


