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For et par år siden besluttede Rotary 
Danmarks Råd (fremover RD) at redu-
cere udgifterne for RD. I modsat fald 
ville økonomien ikke blive ved med at 
kunne bære – medlemstallet viser kon-
stant røde tal. 

Det har mundet ud i, at man på Ro-
tary Danmarks bestyrelsesmøde den 
17. november 2018 har besluttet at ned-
lægge Rotary Danmarks forretningsud-
valg – lave Rotary Danmarks bestyrelse 
om til at være på 11 personer i stedet 
for 20 og lade bestyrelsen fungere som 
beslutningstager overfor sekretariatet 
og de opgaver, der skal løses i Rotary 
Danmark Regi, samt ændre betalingen 
for de udvalg under Rotary Danmark 
man beslutter at lade fortsætte.

Dette medfører bl.a. en effektivise-

ring og forkortelse af arbejdsgangene, 
men også et lavere kontingent til Rotary 
Danmark. Beslutningsprocessen bliver 
hurtigere. Rådet kommer til at bestå af 
de til enhver tid siddende distriktsgu-
vernører og electer, hvilket medfører, 
at man får beslutninger, som er tilpas-
set fremadrettet strategi og målsætning. 
Mange af de udvalg, som er oprettet 
under ROTARY DANMARK, overfø-
res til distrikterne. Det bevirker, at man 
får bedre overblik og styring direkte fra 
distriktet.

På PETS den 2. marts skal distrikt 
1440’s delegerede stemme om æn-
dringen. Alle klubber har fået materia-
let tilsendt og skal afgive deres stem-
mer. Det betyder, at der på PETS skal 
være en repræsentant fra hver klub. 

Denne repræsentant (kan være præsi-
dent elect, som er der i forvejen) skal 
medbringe en fuldmagt fra klubben for 
at kunne stemme. For at forslaget skal 
gå igennem, skal 2/3 af samtlige klub-
ber stemme for, så det er altså vigtigt, 
at I tager det her alvorligt og møder 
frem med en fuldmagt. Skulle en klub 
være forhindret i at møde frem, kan en 
fuldmagt sendes til undertegnede. Det 
skal fremgå af fuldmagten, om klubben 
stemmer for eller imod.

Hvis nogen er i tvivl, kan de rette 
henvendelse til mig.

Mange hilsner
Jens Martin

DG

Nyt i 1440
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HUSK TILMELDING TIL DISTRIKTETS

FORÅRSSEMINAR 
Distriktets forårsseminarer 2019 fin-
der sted lørdag den 2. marts i Randers 
kl. 09.00-16.15. Der er registrering og 
morgenmad fra kl. 08.00. Seminarerne 
finder sted i Randers Business Park, 
Viborgvej 92, 8920 Randers, med ind-
gang ved VIP-Lounge. Parkering på 
grusbanen.

Distriktsguvernør elect Birger Borch 
Larsen vil orientere om det kommende 
års tema og mål, og der bliver endvi-
dere indlæg om bl.a. ungdomsudveks-
ling, sociale medier, kampen mod polio 
og distriktets kursustilbud.

På seminaret afholdes følgende kurser:

PETS 
 – President elect training seminar
Deltagelse er obligatorisk for næste 
års præsidenter. Der orienteres yderli-
gere om årets tema og arbejdet i klub-
berne det kommende år, og budget for 
distriktet skal godkendes. Endvidere 
skal der stemmes om Rotary Danmarks 
kommende struktur. Der bliver også 
lejlighed til en snak med klubbens as-
sisterende guvernør og med elect’erne 
fra AG-området.

Sekretærkursus
Kurset afvikles af landssekretær As-
bjørn Isaksen og er obligatorisk for 
næste års sekretærer. Medbring bærbar 
computer eller tablet, idet der arbejdes 
meget hands-on med Rotarys hjem-
meside – hvilket vil give en nemmere 
hverdag i hvervet som sekretær.

Kassererkursus
Kurset henvender sig til klubkasse-
rere, og der undervises i anvendelsen 
af regnskabsprogrammet SALDI, som 
stilles gratis til rådighed for klubberne. 
Undervisningen forestås af Just Har-
toft, der har været med til at udvikle 
SALDI. Medbring bærbar computer 
eller tablet, da der arbejdes hands-on.

Revitalisering af klubben
Denne workshop giver dig hands-on 
øvelser og erfaring med brugen af Face-
book til promovering af din Rotary klub 
og klubbens gode historier. I vil bl.a. høre 
om, hvordan I kommunikerer på Face-
book, og hvordan I håndterer omtale og 
reaktioner på Facebook. Seminaret fore-
stås af John Nielsen, Hadsten RK. 

Du skal være oprettet som bruger 
på Facebook, og medbringe bærbar 
computer, så du kan gå på Facebook 
fra en browser.

Projektideer
Om formiddagen snakker vi om, hvor-
for vi skal være aktive med projekter, 
og vi drøfter, hvilke projekter der kan 
være relevante. Hvad betyder projekt-
arbejde for klublivet, og skal det være 
lokale eller internationale projekter?

Om eftermiddagen snakker vi bl.a. 
om finansiering af projekterne. Work
shoppen ledes af distriktstrænerne samt 
af Peter Eigenbroth, der som medlem 
af Han Herred Rotary Klub har arbej-
det med bl.a. flere store internationale 
projekter.

Fyld bilen op, når klubbens kommende 
ledelse skal afsted – det er en god mu-
lighed for at blive klogere på Rota-
ry-aktiviteter, og til at møde rotarianere 
fra andre klubber i distriktet. Tilmel-
ding senest den 24. februar på Rotarys 
hjemmeside, enten under distrikt 1440 
eller på din personlige mødekalender.
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”Rotary Connects The World” er det 
kommende Rotaryårs tema, som årets 
verdenspræsident Mark Daniel Maloney 
præsenterede ved Assembly, Rotarys 
guvernørskole, mandag den 7. januar 
2019. I sin begrundelse for valg af lige 
dette tema siger verdenspræsidenten: 
”Rotary er baseret på forbindelser mel-
lem mennesker. Da Paul Harris kom til 
Chicago som ung advokat, dannede han 
Rotary af én overordnet grund: Rotary 
skulle hjælpe ham med at skabe kon-
takt til andre mennesker i en, for ham, 
helt ny by. Efter mere end et århundrede 
har Rotary skabt mange muligheder for 
at danne venskaber og netværk – og 
mange flere end Paul Harris nogensinde 
drømte om. Rotarys evne til at forbinde 
os forbliver unik og uovertruffen.”

Når man som elect deltager i Assem-
bly, som er en overvældende oplevelse, 
bliver man til stadighed mindet om, at 
man på tværs af hudfarve, religion og 
etnicitet indgår i et stort fællesskab: 
Rotary. Ikke mindst kan man i et sådant 
fællesskab forstå, at man herigennem 
kan skabe noget stort. Mange bække 
små… osv.

I dette fællesskab har vi i Rotary næ-
sten afskaffet én af de grimmeste syg-
domme, der kan ramme børn, nemlig 
POLIO. Kun 30 tilfælde i 2018 på ver-
densplan, og da Rotary startede projek-
tet i 1985, var der mere end 350.000 nye 
tilfælde årligt. Dette skal og må vi gøre 
færdigt, siger Mark Maloney.

Polio er bare ét projekt, men også 
ude i den enkelte klub er der aktivitet, 
 ”People of Action”, hvor Rotaryklubber 
på tværs af kontinenter arbejder med 
projekter indenfor de 6 Rotary mål. Det 
drejer sig om fredsskabende initiativer, 
sygdomsbekæmpelse, rent drikkevand, 
hjælp til moder/barn, uddannelse, sam-
fundsudvikling eller miljøbeskyttelse. 
Dette kommer i stand i forbindelse med 
kommunikation mellem klubber, hvor 
man etablerer netværk, der løser mang-
foldige opgaver.

Et andet budskab fra verdenspræsi-
denten er, at Rotary skal tilpasses lokalt, 
tage klubbens DNA op til revurdering, 
skal mødestrukturen ændres? Hans mål-
sætning er også, at den enkelte Rotary-
klub inddrager hele familien i sit virke, 
samt prøver at bevare forbindelsen til de 
unge, som klubberne er i kontakt med 
gennem Rotaract eller de tidligere ud-
vekslingsstudenter, således at de fortsat 
mærker Rotary.

Ikke mindst er det vigtigt, at klub-
berne analyserer, hvorfor medlemmer 
siver ud efter blot få år i klubben? Hvor-
for der ikke er den tilgang af nye med-
lemmer i den strøm, som man gerne så? 
Måske skal klubben vende spejlet mod 

sig selv – og være OBS på ”at det ene-
ste, der er konstant, er forandring!”

Endelig skal vi ikke gå og gemme 
de mange gode historier, som Rotary er 
involveret i, men anvende de moderne 
medier, som anvendes af mennesker i 
dag. Rotary skal næsten tæppebombe 
de sociale medier for at berette om de 
mange projekter, Rotary står bag, og 
derved også indfri målsætningen ”Ro-
tary Connects The World”.

Dette er også  overskrifter, som vi i 
distrikt 1440 i det kommende år vil for-
søge at hjælpe klubberne på vej med, og 
derved gøre Rotary-året 2019-20 til det 
år, hvor vi taler Rotary op, og styrker 
klublivet i de 58 klubber.

Birger Borch Larsen

Karen og Birger hilser på Mark Maloney og hans kone Gay.

Fra vores Kultur dag
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Forsøg med møder hver anden uge
Hirtshals Rotary oplever positiv debat om Rotarys mål og midler i forsøgsperiode i 2018 med møder hver anden uge 
og erfarer, at fremmødet ikke højnes med færre møder

Et stagnerende og lejlighedsvis lavt 
fremmøde til Hirtshals Rotarys tors-
dags-møder på Hotel Skaga i Hirtshals 
har det seneste par år bekymret den 
aktuelle og den forrige bestyrelse. Det 
er især yngre, travle forretningsfolk 
i medlemsskaren, som har været fru-
streret over at være tvunget til afbud 
af jobmæssige årsager. Dilemmaet har 
medført ønske om færre Rotary-mø-
der, så job, privatliv og Rotary-møder 
går op i en højere helhed. Den nuvæ-
rende bestyrelse besluttede derfor ved 
sin tiltræden at indføre en tre måne-
ders prøveperiode med Rotary-møder 
hver 14. dag. September, oktober og 
november 2018 blev udvalgt som prø-
veperiode.

Hirtshals Rotarys møder er ikke bare 
foredragsmøder på hotel Skaga i Hirts-
hals, men omfatter også virksomheds-
besøg i Vendsyssel og lejlighedsvis 
også omvisninger og events længere 
væk som f.eks. besøg på kongeskibet 
Dannebrog og besøg hos Maersk på et 
af verdens største containerskibe under 
last- og lodsning i Aarhus Havn. 

Ved september måneds samlinger 

i Hirtshals Rotary var fremmødet en 
anelse stigende. Ved næste måneds 
møder var fremmødet stagnerende, og 
ved den sidste måned i prøvetiden med 
Rotary-møder var fremmødet blandt 
medlemmerne en anelse faldende i for-
hold til de foregående mange år med 
møder hver ugedag om torsdagen kl. 
18 i vinterhalvåret og lidt færre møder i 
sommerhalvåret efter bestyrelsens vur-
deringer og afgørelser.

En positiv debatlyst blandt Hirts-
hals Rotarys medlemmer blomstrede 
op undervejs i forløbet. Og i december 
2018 blev forsøgsperioden med mø-
der kun hver 14. dag så evalueret på et 
livligt debatmøde. Flere medlemmer i 
Hirtshals Rotary med travle jobs havde 
opfattet prøveperioden og mødefre-
kvensen hver 14. dag meget positivt, 
fordi man så fik pusterum til andre ak-
tiviteter hver anden torsdag aften. Men 
under debatten skinnede forsøgets bag-
side mere og mere igennem i holdnin-
gen til mødefrekvensen: Når et med-
lem er tvunget til afbud af familie- eller 
jobmæssige årsager, så kan der gå en 
hel måned, ja ofte længere tid, før man 

genser Rotary-kammeraterne. Sygdom, 
faste ferieaftaler og familiefester træk-
ker også i den forkerte retning i en prø-
veperiode med færre Rotary-møder.

Resultatet af evalueringen af Hirts-
hals Rotarys prøveperiode med møder 
kun hver anden uge var klokkeklar: kun 
et enkelt medlem fastholder ønsket om 
møder hver anden uge. Det overvæl-
dende flertal går ind for Hirtshals Ro-
tarys hidtidige praksis med møder hver 
uge i vinterhalvåret og lidt færre møder 
efter bestyrelsens skøn i sommerhalv-
året. Og dermed er den sag lukket.

Men Hirtshals Rotarys bestyrelse og 
hele medlemsskaren er glade for den 
positive debatlyst, som er fulgt i køl-
vandet på det afsluttede forsøg. Det er 
nu slået fast i Hirtshals Rotary, at glæ-
den ved vores uegennyttige arbejde 
fortsat driver værket. Medlemmerne 
skal ikke være flove over afbud til mø-
der. Også rotarianere kan have lovligt 
forfald. Mødepligt er afløst af møde-
glæde!

Hasse Boe
Hirtshals RK.
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Ta’ med til Hamburg
Som bekendt er der Convention i Ham-
burg 1.-5. juni. Det er en enestående 
mulighed for at opleve, at vi er del af 
en international organisation – der ven-
tes 25-30.000 deltagere fra hele verden. 

Lørdag den 1. juni er der mulighed 
for, at ikke-konference-deltagere kan 
opleve ”House of Friendship” – et 
overflødighedshorn af Rotarystande 
med salg af Rotary effekter samt ori-
entering om interessegrupper, projekter 
og meget mere – en rigtig god Rota-
ry-oplevelse.

Aalborg Vestre Rotary Klub arran-
gerer bustur til Hamburg, som er åben 
for distriktets rotarianere og deres æg-
tefæller. Der er afgang fra Aalborg fre-
dag morgen den 31. maj, med ankomst 

til Hamburg 
om eftermid-
dagen. Over-
natning på 
H a m b u r g 
Select Hotel, ca. 9 km fra 
centrum. Middag fredag aften i Ham-
burg centrum.

Lørdag kører bussen til Convention, 
og lørdag aften arrangeres middag på 
en god restaurant i Hamburg centrum. 
Søndag inden afgang mod Aalborg 
tager vi på en 2 timers guidet bustur i 
byen med dansk guide.

Pris incl. bus og hotel med morgen-
mad i delt dobbeltværelse 2.500 kr. pr. 
person. Øvrig forplejning er ikke med i 
prisen, ligesom vi individuelt skal købe 
adgangsbillet til House of Friendship 
(60 US $).

Yderligere oplysninger og tilmel-
ding til Finn Hindkjær, tlf. 22 96 18 44, 
mail finn.hindkjaer@gmail.com, senest 
22. februar, men bemærk, at tilmelding 
sker efter først-til-mølle princip. Der er 
mulighed for opsamling på rastepladser 
langs motorvejen ned gennem Jylland.

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

Område 2:
Jens Gram, Skagen
gram@globesat.dk
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

Område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City Mor-
gen, Aalborg Nørresundby, Aal-
borg Stigsborg, Aalborg Søndre, 
Aalborg Vestre, Aalborg Østre

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro

Område 5:
Bodil Serritslev Jørgensen, 
Skive Fjord Morgen RK
info@av2.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:
Vagn Skaarup
Hadsten RK
vito@post12.tele.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Jens Martin Hansen
Aars RK
dg14401819@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Jens Martin Hansen, mail: dg14401819@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg14401516@rotary.dk

Kalender
Klubbesøg 
18. feb. Sydthy
25. feb. Bjerringbro
27. feb. Frederikshavn

Øvrige begivenheder
27. feb. RLU modul 1, Aalborg
 2. marts Forårsseminarer, Randers
 7. marts I ntercitymøde i Frederikshavn 

med Lykke Friis
 9. marts RLI Graduate i Horsens
20. marts RLU modul 2, Randers
23. marts RLI modul 1, Aalborg
10. april RLU modul 3, Aalborg
27. april RLI modul 2, Aalborg
25. maj RLI modul 3, Aalborg

Velkommen til
nye medlemmer!
Brønderslev
Jørgen Fossheim
Laila Mølholt
Lisbeth Gade
Mogens Larsen
Troels Kristensen

Dronninglund
Nidal Seide

Hjørring 
Bent Anker Christiansen
Carsten Frederiksen
Jakob Knudsen

Hjørring Vestre
Peter Eisensee Riis Jensen

Løgstør
Lise Winther Carlsen
Jesper Vad

Pandrup
Niels Lund Rask

Skive
Flemming Troelsen
Søren Kjær

Aalborg Rotaract
Nicoline Schmidt

Aars
Lotte Mølskov Rønfeldt
Louise Christensen

Der er  stadig enkelte pladser!


