
Vintervejr er over os, og dog er vi på 
vej mod lysere tider. Situationen i 
Danmark vender også, selvom vi har 
vænnet os til mange stramme foran-
staltninger, og at det måske stadig har 
lange udsigter, førend vi kan se en mere 
normal hverdag i øjnene igen.

Så er det godt med venner! Gode Ro-
tary venner. Nogle mødes vi med virtu-
elt, nogle venter vi på, og mens du har 
tiden til det, kan du fx se eller gense 
et eventyr om Paul Harris. Ganske vist 
forklædt som et juleeventyr, men dog 
ganske underholdende alligevel. Gå 
ind på Facebook og søg på #paulseven-
tyr. Når vintervejret driller, er det altid 
hyggeligt med lidt lys i stuerne. 

I den lidt mere ambitiøse ende kunne 
du og din klub jo se på, hvad der skal 
gøre jer til vindere. Hvordan ønsker 
du/I jeres klubliv, arrangementer og 
projekter skal være, når vi for alvor kan 
mødes igen?

På distriktsplan er vi i fuld gang 
med planlægningsarbejdet. PETS af-
holdes virtuelt medio marts, og nye 
udvalg er så småt ved at danne form. 
Især Medlemsudvalget står klar til at 
assistere jer, så vi igen kan sætte fo-
kus på fastholdelse af medlemmer 
og udvidelse af vores klubber. Et nyt 
Uddannelsesudvalg, hvor også det 
virtuelle kommer til at spille en afgø-
rende rolle nu og fremover, samt et nyt 
Kommunikationsudvalg er ved at se 
dagens lys. Vores Ungdomsudvalg ar-
bejder hårdt med forbedringsforslag, 

som både skal kunne favne de nye og 
skrappere krav fra Rotary Internatio-
nal og et reelt behov. Alt sammen for 
at kunne assistere jer og jeres klubber, 
så vi alle kan skabe et godt og attrak-
tivt klubliv.

Jo, vi oplever medlemstab lige nu, 
men heldigvis ikke så meget som fryg-
tet. Det tyder på, at der stadig er mange, 
engagerede rotarianere – nogle er må-
ske bare gået lidt mere på pause end 
andre – som i den grad venter på at tin-
gene vender.

Sammen kan vi blive stærkere, og 
dermed vindere af et endnu bedre og 
værdifuldt netværk med mening.

Prøv eventuelt også at dykke ned i 
minderne: Hvad er din bedste Rotary 

historie? Hvordan kan den blive aktuel 
i dag? Hvad har stadig af værdi for nye 
og yngre medlemmer, og hvordan får vi 
fortalt dem den gode historie, så de får 
lyst til at høre mere? Mon ikke histo-
rierne om Paul Harris og Rotarys start 
kunne inspirere? Måske har du/I også 
gode historier at fortælle om lige netop 
jeres klub? 

Og sidst, men ikke mindst: hvis en 
historie skal give mening, så fokuser 
mere på hvorfor, end hvad og hvordan 
– og husk at gode historier altid gerne 
må deles. 

God fornøjelse!

De bedste hilsner  
Laila Christensen 
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Vendere, venner og vindere 

Vintervejr er over os, og dog er vi på vej mod lysere tider. Situationen i Danmark vender også, selvom vi har 
vænnet os til mange stramme foranstaltninger, og at det måske stadig har lange udsigter, førend vi kan se 
en mere normal hverdag i øjnene igen. 

Så er det godt med venner! Gode Rotary venner. Nogle mødes vi med virtuelt, nogle venter vi på, og mens 
du har tiden til det, kan du fx se eller gense et eventyr om Paul Harris. Ganske vist forklædt som et 
juleeventyr, men dog ganske underholdende alligevel. Gå ind på Facebook og søg på #paulseventyr. Når 
vintervejret driller, er det altid hyggeligt med lidt lys i stuerne.  

I den lidt mere ambitiøse ende kunne du og din klub jo se på, hvad der skal gøre jer til vindere. Hvordan 
ønsker du/I jeres klubliv, arrangementer og projekter skal være, når vi for alvor kan mødes igen? 

På distriktsplan er vi i fuld gang med planlægningsarbejdet. PETS afholdes virtuelt medio marts, og nye 
udvalg er så småt ved at danne form. Især Medlemsudvalget står klar til at assistere jer, så vi igen kan sætte 
fokus på fastholdelse af medlemmer og udvidelse af vores klubber. Et nyt Uddannelsesudvalg, hvor også 
det virtuelle kommer til at spille en afgørende rolle nu og fremover, samt et nyt Kommunikationsudvalg er 
ved at se dagens lys. Vores Ungdomsudvalg arbejder hårdt med forbedringsforslag, som både skal kunne 
favne de nye og skrappere krav fra Rotary International og et reelt behov. Alt sammen for at kunne 
assistere jer og jeres klubber, så vi alle kan skabe et godt og attraktivt klubliv. 

Jo, vi oplever medlemstab lige nu, men heldigvis ikke så meget, som frygtet. Det tyder på, at der stadig er 
mange, engagerede rotarianere – nogle er måske bare gået lidt mere på pause end andre – som i den grad 
venter på at tingene vender. 

Sammen kan vi blive stærkere, og dermed vindere af et endnu bedre og værdifuldt netværk med mening. 

Prøv eventuelt også at dykke ned i minderne: Hvad er din bedste Rotary historie? Hvordan kan den blive 
aktuel i dag? Hvad har stadig værdi for nye og yngre medlemmer, og hvordan får vi fortalt dem den gode 
historie, så de får lyst til at høre mere? Mon ikke historierne om Paul Harris og Rotarys start kunne 
inspirere? Måske har du/I også gode historier at fortælle om lige netop jeres klub?  

Og sidst, men ikke mindst: hvis en historie skal give mening, så fokuser mere på hvorfor, end hvad og 
hvordan – og husk at gode historier altid gerne må deles.  

God fornøjelse! 

De bedste hilsner Laila Christensen 
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Sidste store virus epidemi i Danmark 
var i 1950’erne
– og bekæmpelsen af den – der ikke er helt slut endnu – har givet 
meget læring om, hvordan pandemier skal gribes an.

Af Jesper Winther Andersen 
og Bjørn Zebitz

Vi lider under Corona og er nervøse 
for dagens smittetal. Men faktisk har vi 
oplevet næsten det samme før – for 70 
år siden. Dengang havde vi polio-epi-
demi, og det lærte os en del om, hvor-
dan epidemier kan og bør håndteres.

Lige som i dag blev skoler lukket, og 
familier kom i karantæne på grund af 
poliovirussen, som spredte sig, først i 
København, og senere over hele landet.

Polio var frem til midten af 1950’erne 
en almindelig og frygtet virussygdom 
i Danmark. Især starten af 1950’erne 
var præget af meget store polioepide-
mier, og der er stadig omkring 8.000 
danskere, som plages af senfølger efter 
de lammelser, de fik, da de dengang 
blev smittet som store børn eller unge 
voksne.

Der blev, som i dag i forbindelse 
med Covid-19, arbejdet intensivt for 
at finde en vaccine, og det lykkedes for 
amerikaneren Jonas Salk at udvikle en 
vaccine, som frit blev givet til verdens-
samfundet og blev taget i brug i 1955. 

Danmark var det andet land i verden, 
der tog Salks vaccine i brug.

Der kom alligevel tilbagefald med 
epidemien helt op i 1960’erne, og 
Danmark blev først poliofrit i 1976. 
Men den fandtes stadig i mange lande, 
som hver især kørte deres bekæm-
pelse. Virussen fandtes derfor rigtig 
mange steder i verden og blev ved 
med at sprede sig. I 1985 var der såle-
des polio i 120 lande og 350.000 nye 
tilfælde hvert år.

35 års intensiv indsats
Det fik Rotary til at beslutte at gøre ud-
ryddelse af polio til et mål. Tre år efter 
gik WHO, og senere UNICEF og CDC 
med ind i arbejdet. CDC er det ameri-
kanske Center for Disease Control and 
Prevention, som vi for tiden hører me-
get om i forbindelse med Covid-19.

Lige siden har de fire parter arbej-
det tæt sammen om at komme helt af 
med polio, og de seneste godt 10 år 
har indsatsen fået stor hjælp fra Bill og 
Melinda Gates Foundation. Fonden har 
indtil nu brugt mere end to milliarder 
kr. til kampen mod polio og har lovet 

at blive ved, til polio er helt væk. Det 
er indtil nu lykkedes at komme fra de 
350.000 årlige tilfælde til under 100.

Erfaring
Der er opbygget et stort system, som 
håndterer vaccineproduktion, lagring 
og distribution. Alle børn i verden skal 
fortsat vaccineres, så længe der findes 
vild virus. Først efter at der ikke har 
været udbrud i tre år, kan et område 
erklæres poliofrit. Men den vilde virus 
kan stadig overføres – helt som Corona 
– så først når det sidste område er ble-
vet frit, er verden poliofri.

USA blev det i 1991, Europa først i 
2002, og Indien i 2012. Det holdt hårdt i 
Nigeria, men det er lykkedes, så Afrika 
kunne erklæres poliofri i august 2020. 
Nu mangler kun områder i Afghanistan 
og Pakistan. Undervejs er mere end 2,5 
milliarder børn blevet vaccineret.

Læring
Hele det store arbejde, det har krævet, 
viser, hvor vigtigt det er med en fælles 
og styret indsats, når en virusepidemi 
– en pandemi – skal bekæmpes på ver-
densplan.

Samarbejde om vaccine, håndtering, 
vaccinering – udført af mange frivillige 
– er helt nødvendigt for at nå i mål og 
få en tryg hverdag. Erfaringen fra polio 
arbejdet er nu til gavn for bekæmpelsen 
af den aktuelle store pandemi.

I fællesskab  
 
 
 
 
 
 
 
 

vil vi udrydde polio  
en gang for alle -  

det skylder vi verdens børn  
I 1985 besluttede ROTARY at gøre verden polio- 
fri. I 1988 gik WHO, UNICEF og CDC (US Centers 
for Disease Control and Prevention) med i fæl-
lesskabet og der blev etableret et meget tæt 
samarbejdet .  
POLIO – på dansk også kaldet børnelammelse – 
er en virusinfektion, som angriber nervecellerne 
i centralnervesystemet. Herved opstår sygdom-
men ”paralytisk polio”, hvor der i løbet af ganske 
få dage udvikles blivende lammelse af en større 
eller mindre antal muskler. 
Sygdommen angriber primært mindre børn – og 
den kan ikke helbredes kun forebygges! 

 
 

 
ROTARY ’s opgave i dette projekt er primært at 
skaffe finansiering til køb af vaccine samt til orga-
nisering og gennemførelse af vaccinationsdage. 
Disse omkostninger inkluderer penge til trans-
port af vaccine til lokalområderne  - ofte under 
meget vanskelige forhold, herudover er der ud-
gifter til at uddanne lokale sundhedshjælpere, 
som kan medvirke på vaccinationsdagene. Sidst 
men ikke mindst er det nødvendigt at skaffe øko-
nomiske midler til gennemførelse af kontrolfunk-
tioner før, under og efter en vaccinationsrunde. 
 
WHO har specielt ansvaret for at analysere beho-
vet samt organisere og gennemføre massevacci-
nationer. Derudover er det WHO, der kontrolle-
rer og strukturerer opfølgning og registreringer. 
 
Rotarianere over hele verden forsøger at få rege-
ringer i såvel polio fri som polioramte lande til at 
bidrage økonomisk. Rent politisk er det vigtigt, at 
disse regeringer udnytter deres  mulighed for at 
fremme projektet og udryddelsen af denne for-
krøblende sygdom. 
Mere end en million Rotaryianere har gennem 
årene doneret deres tid og penge til at udrydde 
polio. Hvert år arbejder hundreder af Rotarianere 
sammen med lokale sundhedshjælpere om at 
vaccinere børn i udsatte områder. For at sikre en 
fremtidig og vedvarende polio fri verden er det 
nødvendigt at fortsætte vaccinationer i flere år 
efter det sidste udbrud. 

Din hjælp er nødvendig 
for at sikre en succes!  

2 dråber vaccine er nok til at redde et barn. En 
portion vaccine koster ca. kr. 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hver eneste krone ROTARY yder til projektet bli-
ver matchet 2 til 1 af Bill og Melinda Gates Foun-
dation, der til dato har doneret 3 mia. kr. 
Eller sagt på en anden måde: En ”hund” bliver til 
3 ”hunde” – når man støtter dette projekt. 
 
Her er altså endnu et incitament til at støtte net-
op dette projekt, så samarbejdsparterne med 
uformindsket styrke kan fortsætte kampen mod 
de sidste poliotilfælde og sikre, at ROTARY’S løf-
te i 1985 til verdens børn om ”en poliofri ver-
den” kan opfyldes. 
 
Du kan hjælpe med at overføre et beløb til: 
 
Bank reg. nr. 4180 konto 4777 342 711  
 

Tak for hjælpen 
 

Vaccine til 20 børn 
Rotarianere har deltaget aktivt med vaccination for polio.
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Videohilsen til klubbens medlemmer
Hadsten Rotary Klubs præsident, 

Dorthe Gårdbo-Pedersen savner 

klublivet og det fysiske samvær 

med klubkammeraterne lige så 

meget som alle vi andre – og hun 

lod tanke føre til handling, da 

hun udsendte en videohilsen til 

klubbens medlemmer. 

Se den på:  

https://youtu.be/LLhWSnnUDXs

De corona ramte møder
Jeg vil med denne hilsen gerne for-
tælle, hvordan vi er kommet gennem 
det sidste lille års tid med corona, 
og hvordan vi har planlagt de næste 
måneder. 

Hjallerup Morgen er en forholdsvis ung 
klub, vi skulle have markeret vores 10 
års jubilæum i oktober 2020, men som 
med så mange andre planer blev den 
planlagte markering skudt til hjørne på 
ubestemt tid, det samme gælder for det 
program, der var lagt for efteråret. 

Alle medlemmer i klubben er er-
hvervsaktive – en del har stadig skole-
søgende børn, så der stilles store krav 
til morgenmøderne for at sikre, at tiden 
prioriteres til disse.

Den frustration, corona epidemien 
har bragt ind i klubben, har givet 
mange spekulationer: kan vi mødes, 
hvor mange må vi mødes, aflysninger 
osv. - det har være mega udfordrende. 
Gennem efteråret forsøgte vi web-mø-
der tre gange, rigtig gode indlæg, men 
når tiden skal prioriteres i forhold til 
børn, der skal have hjemmeundervis-
ning, hjemmearbejdspladser, et firma 
der skal holdes i live m.m., så er der 
ikke tid til et Rotary web-møde torsdag 
morgen kl. 7.00. 

Nu hvor tiden kom til at sætte den 
nye bestyrelse for det kommende 

klubår, skulle der handles. Den iver og 
motivation, den siddende bestyrelse ud-
viste sidste sommer, da vi forventede, 
at corona var ovre inden efterårsferien, 
har vi ikke fået udnyttet i klubarbejdet. 
Så medio januar tog en enig bestyrelse 
beslutningen om at tage et år mere på 
nuværende poster. 

Samtidig har vi besluttet, at alt ’ikke 
nødvendigt’ klubarbejde er sat på pause 
til medio maj måned. Det kan selvføl-
gelig diskuteres, hvad der kan kaldes 
nødvendigt arbejde, men jeg vil som 
præsident ikke miste medlemmer på 
grund af, at de går rundt med en følelse 
af ikke at levere/bidrage under den 
igangværende nedlukning. 

I tiden frem til maj holder vi hver 
anden torsdag aften en times ego bran-
che, indlægget går på skift mellem de 
medlemmer, der er friske på opgaven. 
Denne super idé kom fra en af klubbens 
nyere medlemmer, med baggrund i et 
ønske om at få mere viden og indsigt i, 
hvem klubbens medlemmer er. 

Jeg håber som alle andre, at vi snart 
kan få gang i det sociale klub liv igen, 
de fysiske møder og aktiviteter er sim-
pelthen ikke til at undvære.

Med venlig hilsen
Anders Uhrenholt

Præsident 2020-2021

Hans Gadeberg, medlem 
af Hadsten Rotary Klub og 
guvernør for distrikt 1440 i 

1993-94, er død, 92 år gammel.
Hans var chartermedlem i klub-

ben, der blev startet i 1966, og han 
har på alle måder været en nestor 
for klubben. Da klubben havde 50 
års jubilæum i 2016, blev han hæd-
ret som Paul Harris Fellow med en 
rubin.

Æret være 
Hans Gadebergs minde.

†

https://youtu.be/LLhWSnnUDXs
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I Aars Rotary Klub blev vi som alle an-
dre ramt af Covid-19 i foråret 2020. Vi 
måtte aflyse vores ugentlige Rotarymø-
der og alt blev sat på ”hold”.

Sidst på foråret forsøgte vi os med et 
virtuelt møde, så vi kunne hilse på hin-
anden efter nogle måneders pause – gen-
synsglæden var stor. Heldigvis blev der 
derefter mulighed for, at vi igen kunne 
mødes fysisk over sommeren. I lyset af 
forårets nedlukning drøftede vi mulighe-
derne for virtuelle møde, såfremt vi igen 
blev ”ramt”. I november måned blev vi 
igen ramt, idet det meste af Nordjylland 
lukkede ned. Denne gang var planen 
dog klar. Vi ville fortsætte vores ugent-
lige møder via Teams – dog i en forkor-
tet udgave, idet spisning udgik. Det be-
tød bl.a., at efterårets valg til bestyrelse 
og julebingo måtte foregå virtuelt – med 
god succes. Med ”ja-hatten” på kommer 
man som bekendt langt.

De virtuelle møder var en oplagt mu-
lighed for at have et indlæg fra et af klub-
bens medlemmer, som er udstationeret i 
England, og derudover har vi bl.a. haft 
indlæg fra en del rotarianere fra andre 
klubber, som hver især  har haft et spæn-
dende emne på programmet – herunder 

en del af dem, som deltager i Rotary-ar-
bejdet – regionalt og nationalt. Møderne 
opstartes som normalt med velkomst og 
evt. lykønskninger, hvorefter ordet er 
frit til korte meddelelser (30 sek.), for 
herefter traditionen tro at høre et mindre 
indlæg fra en af klubbens medlemmer 
(3 min.). Sangen udgår indtil vi igen kan 
mødes fysisk. Mødernes hovedindlæg 
har både været fra egne og andre klub-
bers Rotary-medlemmer samt eksterne 
foredragsholdere - fx har vi haft ”besøg” 
af vores (Vesthimmerlands) borgmester 
Per Bach Laursen og forstander på Ho-
bro Julemærkehjem, Lise Claesson. Vi 
har valgt at se de virtuelle møder som en 
mulighed for at høre indlæg, som måske 
ville være sværere at stable på benene 
ved fysisk fremmøde pga. geografi mv. 
Vi har kigget mod vores naboklubber ef-
ter mulige indlægsholdere, og syntes det 
er rigtig fint, når vi kan hjælpe hinanden 
med at strikke nogle gode klubaftner 
sammen.

Netop det, at vi valgte at spejde i vo-
res naboklubber fik os på ideen, at vi 
kunne invitere dem med på vores vir-
tuelle møde. Derved kunne de måske 
hente inspiration til selv at starte de vir-

tuelle møder op, eller blot som os få en 
god oplevelse med det program, vi har 
stablet på benene. Vi er 35 medlemmer 
i klubben og har som regel samlet godt 
en tyve stykker til de virtuelle møder 
– og efter at vi har åbnet for vores na-
boklubber og senest længere ud i vores 
område, har vi været godt 30 deltagere 
– og op til 6 forskellige klubber repræ-
senteret, når foredragsholderne også 
tælles med. Det syntes vi er positivt, og 
vi kan kun opfordre andre klubber til at 
prøve mødeformen af. Vi offentliggør 
link til de virtuelle møder i vores Ro-
tary-kalender, så der er mulighed for, 
at medlemmer fra andre klubber kan 
koble sig på vores møde ad den vej. Vi 
håber, at flere vil gribe chancen for at 
udnytte den virtuelle teknologi – den 
kan absolut ikke det samme som et fy-
sisk møde, men den kan noget andet, 
som også kan være givtigt. Tænk ud af 
boksen – se mulighederne for at hive 
nogle kompetente personer ind – geo-
grafien er jo ikke en hindring.

Heidi Thomsen
Præsident Elect

Aars Rotary Klub

Aars Rotary Klub

Når mødet bliver virtuelt…
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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 
Morgen, Aalborg Nørresundby, 
Aalborg 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 februar måned 
er aflyst. Vi ser tiden lidt an, før vi 
aftaler nye møder. 

Mange distriktsbesøg er planlagt 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 klub-
ben, 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.

PETS-møde afholdes virtuelt lørdag 
d. 20. marts kl. 10-13, og gentages 
onsdag d. 24. marts kl. 19-22.
Se distriktets hjemmeside.
 
Forårsseminarer for sekretær, kasse-
rer og counsellor meddeles senere.

Velkommen til nye medlemmer!
Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Randers Business Breakfast, Jakob Flyvbjerg Christensen

Aalborg Vestre, Cathrine Billund Kallehauge

Afstemning om resolutioner
Den 18. december udsendte jeg en 
opfordring til klubbernes præsiden-
ter, præsident electer og sekretærer 
om at komme med forslag til en reso-
lution til Rotary International.

Foreløbig er der indsendt ét for-
slag. Andre forslag kan indgives frem 
til den 17. maj 2021.

I uge 22 kommer forslaget/forsla-
gene til en e-mail afstemning blandt 
distriktets klubber.

Vedtagne forslag skal herefter be-
arbejdes efter bestemmelserne for 
fremlæggelse i Council on Resolu-
tion ”Beslutningsrådet” og oversæt-
tes til engelsk inden indsendelse se-
nest den 30. juni.

Alle forslag kommer til elektronisk 
afstemning i Beslutningsrådet, der 
består af en repræsentant fra hvert af 

de 529 distrikter, som hvert år stem-
mer elektronisk via internettet i pe-
rioden 15. oktober til 15. november 
2021.

PDG Torben Folmer Bech
Delegeret til CoR og CoL 2017-23
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Den 18. december udsendte jeg en opfordring til klubbernes præsidenter, præsident 
electer og sekretærer om at komme med forslag til en resolution til Rotary International. 
Foreløbig er der indsendt ét forslag. Andre forslag kan indgives frem til den 17. maj 2021. 
I uge 22 kommer forslaget/forslagene til en e-mail afstemning blandt distriktets klubber. 
Vedtagne forslag skal herefter bearbejdes efter bestemmelserne for fremlæggelse i 
Council on Resolution ”Beslutningsrådet” og oversættes til engelsk inden indsendelse 
senest den 30. juni. 
Alle forslag kommer til elektronisk afstemning i Beslutningsrådet, der består af en 
repræsentant fra hvert af de 529 distrikter, som hvert år stemmer elektronisk via internettet 
i perioden 15. oktober til 15. november 2021. 
 
PDG Torben Folmer Bech 
Delegeret til CoR og CoL 2017-23 
 
 
 


