
Det har da i sandhed været et anderle-
des Rotaryår!

Og hvor er det skønt, at vi nu – endelig 
– kan mødes fysisk igen!

Da jeg i sin tid blev spurgt, om jeg 
kunne tænke mig at blive distriktsgu-
vernør, fordi man blandt andet mente, 
at jeg, som professionel forandringsa-
gent/ledelseskonsulent ville kunne ind-
føre tiltrængte forandringer i distriktet 
– og med respekt for Rotarys traditio-
ner og DNA – så må jeg sande, at jeg 
ikke vidste, hvad jeg sagde JA til. Det 
har da om noget været et forandringens 
år, omend det slet ikke har været som 
planlagt. Så jo: det har været udfor-
drende i mere end én forstand.

Jeg kan ikke mindes, at jeg tidligere 
har stået med ledelsesopgaver og plan-
lægning, hvor jeg gang på gang – og 
ofte i sidste øjeblik – måtte ændre, ud-
sætte og starte helt forfra ud fra en helt 
anden form og struktur.

Det kan godt være, at jeg ”kun” har 
besøgt halvdelen af klubberne selv, 
men antallet af virtuelle møder, ekstra 
møder på grund af udfordringer, te-
lefonmøder og mails har til gengæld 
været utallige. Det har tit krævet, at 
jeg har taget nætter i brug for at kunne 
overkomme både et fuldtidsarbejde 
som selvstændig – og et frivilligt job.  
Jeg havde håbet på, at tiltrængte og 
tiltænkte forandringer for at aflaste en 
distriktsguvernør skulle implementeres 
i det her Rotary år. 

Det håber jeg nu bliver i de næste 
Rotary år. 

Omstændighederne har dog lært os 
alle, at fx virtuelle værktøjer kan bru-
ges – og at de faktisk også har en værdi 
– som vi helt sikkert også kommer til at 
se mere af i Rotary i fremtiden. 

Et socialt erhvervsnetværk
Hvad det her år også har lært os – på 
godt og ondt – er, at Rotary først og 
fremmest er et socialt erhvervsnet-
værk. Vigtigheden af, at vi mødes – 
som klubkammerater – har aldrig stået 
mere klart end nu! Dét håber jeg, at vi 
alle for alvor har taget til os. For mig at 
se, er det – om noget – dét DNA, som 
Rotary består af – og dét, som kan til-
trække nye medlemmer.

Og det får vi brug for. Årets ned-
gang i medlemstal kan mærkes – og 
derfor skal vi nu også alle lægge os 
i selen for at få vendt denne kurve – 
både gennem fastholdelse og tilgang 
af nye medlemmer – og ved at sætte 
fokus på Det Gode Klubliv og Den at-
traktive klub. 

Distriktets fornemste opgave med at 
assistere klubberne med dette arbejde 
er derfor også styrket med 5 nye udvalg 
og nye hjælpere, som beskrevet i sær-
skilt afsnit i dette månedsbrev.

Vi skal alle kigge fremad nu! Mere 
end nogensinde. 

I distriktet valgte vi blandt andet, at 
det sidste distriktsrådsmøde skulle om-
handle de nye ting, der kommer, frem-

for at kigge bagud, og vi fortsætter med 
at samle op på igangsatte tiltag fra nu af 
og ind i det nye Rotary år.

Om lidt bli’r her stille
Om ganske kort tid er min tid som di-
striktsguvernør ovre. Der har været 
mange ledelsesmæssige udfordringer 
ud over det praktiske, og her har op-
bakningen hele vejen rundt fra såvel 
guvernørgruppen, de assisterende gu-
vernører, distriktsrådets medlemmer 
som samtlige klubber været guld værd. 
Det er ganske enkelt en umulig opgave 
at gøre alle tilfredse – og går der følel-
ser ind, kan selv de bedste intentioner 
og klar kommunikation komme i mod-
vind. 

Ingen er som bekendt fejlfri, men jeg 
er sikker på, at intentionen om at vare-
tage Rotary/distriktets og/eller klubber-
nes tarv – og ikke egen-interesser – er 
fremherskende, og bør være grundlaget 
for at undgå splid og stridigheder. 

Personligt glæder jeg mig til at fort-
sætte i guvernørgruppen som IPDG og 
som (ny) distriktstræner og formand 
for et nyt Uddannelsesudvalg, hvor der 
stadig ligger store og spændende opga-
ver forude. 

Til de øvrige i guvernørgruppen vil 
jeg sige: STOR TAK! Jeg har nydt – 
og nyder – vores samarbejde! Vi står 
sammen som en stærk, forenet leder-
gruppe, om den samme strategi, de 
samme målsætninger, den samme vi-
sion. Til ALLE I andre i distriktsrådet 

Distriktsguvernør 2020-21
Laila ChristensenNr. 8 · Maj-juni 2021

Nyt i 1440

Rotary
Opens
Opportunities

Et helt specielt Rotary år rinder ud!



2 Maj-juni 2021

og ikke mindst til klubpræsidenterne: 
TAK for samarbejdet! Det har været 
vanskeligt for alle jer, det ved jeg – 
og jeg ville ønske, at vi havde været 
endnu tættere.

STOR ROS skal især lyde til alle 
jer, der har deltaget aktivt i et strate-
gisk arbejde, som vi nu for alvor vil 
kunne se konsekvenserne af. I har 
formået at holde ud og holde ved på 
trods af vanskelige kår – og jeg håber, 
at det gode samarbejde fortsætter og 
bliver yderligere styrket, når vi igen 
går ”normale” tider i møde – forhå-
bentligt allerede ved opstarten efter 
sommerferien.

Rotary og fremtiden 
Lørdag den 29. maj havde vi et virtuelt 
distriktsarrangement med fremtidsfor-
sker Anne Skare Nielsen, som pegede 
på Rotary og fremtiden. Vi gentager 
med et lignende arrangement den 22. 
august kl. 19-20, for det kan være en 
fantastisk kick-start for klubberne og 
med stort udbytte for deltagerne. Vi 
har fået helt utrolig fin feedback af de 
få deltagere, der var med; det skyldes 
nok, at mange først nu er kommet i 
gang igen, og ikke mindst det fanta-
stiske vejr, som trak mange udenfor i 
stedet (halvdelen af de tilmeldte deltog 
ikke). 

Lad mig allerede afsløre: Rotary er 
langtidsholdbar! Hvis vi husker vores 
rødder, vores gode principper, de gode 
intentioner og værdien af diversitet. 
Anne Skare Nielsen kommer med su-
per gode input og eksempler, som er 
direkte anvendelige ude i klubberne, og 
i gruppedebatterne (break out  rooms) 
flød livlige og konstruktive dialoger 
deltagerne imellem.

Men lad os nu alle få en dejlig, til-
trængt sommerpause – og så ses vi igen 
til næste år.

Jeg håber, at så mange som muligt 
kan mødes til traditionsrige kædeover-
rækkelser. Farvel til afgående – og 
hjertelig velkommen til de nye.

De bedste hilsner
Laila Christensen

Det gode klubliv og den attraktive 
klub kræver indsatser fra klubberne og 
medlemmernes side med henblik på at 
fastholde medlemmer og tiltrække nye. 
Distriktet tager et medansvar ved at til-
byde assistance, uddannelse og aktiv 
hjælp ude i klubberne.

Derfor er der nu nedsat fem udvalg 
i distriktet, som alle har både arbejds-
grupper samt to årlige sparrings- og 
koordineringsmøder på kryds og tværs 
med øvrige udvalgs- og distriktsråds-
medlemmer.

Der kan ske til- og afgang af ud-
valgsmedlemmer, ligesom der kan til-
knyttes ad hoc hjælpere efter behov. 
Hensigten er også at få flere hjælpende 
hænder og at gøre distriktet mere syn-
ligt ude i klubberne.

Arbejdsgrupperne er som følger:
•  Medlemsudvalget: Formand Jens 

Martin Hansen, Birger B. Larsen, 
John Christensen, Bente Graversen, 
Sinna Maagaard, Jens Gram og Axel 
Lottrup.

•  Projektudvalget: Formand Jan 
Brinck, Peter Eigenbroth, Henriette 
von Platen-Hallermund, Hans Pinne-
rup, Kjeld Lisby, Carsten Mørken-
borg, Christian Arildsen og Alexan-
der Bering. Torben Folmer Bech er 
stadig aktiv i distriktet.

•  Ungdomsudvalget: Formand Svend 
Christensen, Morten Bering, Mia 
Glad Thomsen, Jane Holm, Margrete 
Larsen, Andrew Stevenson, Morten 
Elbro og Klavs Nicolaisen.

•  Uddannelsesudvalget: Formand 
Laila Christensen, Jens Søndergaard, 
Christian Schmelling, Pernille Ravns-
bæk, Palle Nielsen samt RLI formand 
Flemming Larsen, DICO Jens Gram 
og Klavs Nicolaisen.

•  Kommunikationsudvalget: For-
mand John Christensen, Michael 
Kjærgaard, Dorthe Gårdbo-Pedersen, 
Jens Jørgen Calundan og Tatiana Hes-
selholt-Bernier. 

Derudover har vi fortsat andre gode 
hjælpere i distriktet, som I kan se på 
distriktets hjemmeside – og her er det 
også vigtigt at pege på klubbernes mu-
ligheder ved de kommende distriktsbe-
søg: I kan selv vælge, hvad og dermed 
hvem distriktsbesøget skal varetages 
af. Dette aftaler I nærmere via jeres as-
sisterende guvernør.

De nye udvalg afspejler det kom-
mende års fire fokusområder/strategi-
ske arbejde i distriktet med:

Medlemsudvikling, bedre kom-
munikation både internt og eksternt, 
mere offensiv hjælp til projekter samt 
forbedring af ungdomsudveksling i di-
striktet.

Dialogmøder og distriktsbesøg
Formøder blev som bekendt afskaffet 
sidste år og erstattet af Dialogmøder 
med den assisterende guvernør i perio-
den 1. april til 30. juni. Sidste år måtte 
vi afløse grundet Covid-19, og i år har 
det også været vanskeligt. Derfor ud-
sætter mange klubber deres Dialogmø-
der til starten af det nye Rotary år.

Guvernørbesøg blev erstattet af Di-
striktsbesøg. Det er naturligvis stadig 
muligt for klubberne at få besøg af gu-
vernøren, hvis ønskeligt. Det handler 
om, hvad klubberne ønsker og ser som 
værdifuldt i forhold til klublivet. Det er 
også muligt for alle klubber at få flere 
distriktsbesøg ud fra flere emner, hvis 
ønskeligt. 

Grundet Covid-19 har en del klubber 
endnu ikke taget stilling hertil, og der-
med ikke fået fastlagt som minimum ét 
distriktsbesøg for året, men der arbej-
des på sagen ude i klubberne.

Fem nye udvalg i distriktet 
– for klubbernes skyld
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Tak for indsatsen
Der var på distriktsrådsmø-
det tak og hæder til dem, 
der stopper med forskellige 
udvalgsposter i distriktet.

AG i område 1, Kim Bæk 
fra Frederikshavn City RK, 
har i 3 år været kontaktper-
son til klubberne i øverste 
del af distriktet.
 

Bodil Serritslev Jørgensen  
fra Skive Fjord Morgen 
RK har i 3 år varetaget 
AG-funktionen i AG-om-
råde 5, Skive og Himmer-
land.

Jørgen Leonhard Jensen 
fra Han Herred RK har i 2 
år været AG for område 3, 
men har valgt at stoppe pga. 
arbejdspres.

Hans Jørn Sørensen 
stopper efter at have været 
distriktscounsellor i 3 år og 
før det ADC Inbound.

Henrik Røgild Knudsen, 
Aalborg-Nørresundby RK, 
overtog ADC Inbound 
hvervet i 2017, og stopper 
også nu.

Jens Søndergaard,  
Hadsten RK, har været 
 distriktstræner i tre år, men 
fortsætter i det ny-oprettede 
uddannelsesudvalg.

Klavs Nicolaisen.  
Randers Vestre RK, har i 
flere perioder været di-
striktssekretær. Han fort-
sætter i øvrigt som mentor i 
distriktets ungdomsudvalg.

Torben Folmer Bech, 
Randers Søndre RK, stopper 
som District Grant Subcom-
mittee chair, men fortsætter 
som distriktets COL-repræ-
sentant.

Der var desuden tak til Poul 
Risager, Aalborg-Nørre-
sundby RK, der stopper 
efter i 3 år at have været 
chairman for long term 
exchange i Danmark, til 
Jens Martin Hansen, 
Aars RK, der stopper som 
bestyrelsesmedlem i Rotary 
Danmarks Ungdomsudveks-
ling, til Peter Eigenbroth, 
der stopper som formand 
for distriktets PR-udvalg, og 
til Birger B. Larsen, som 
nu træder ud af distriktets 
guvernør-gruppe.

Endelig var der stor tak til 
Margit og Asbjørn Isak-
sen, der som bekendt stop-
per på posten som landsse-
kretær for Rotary Danmark. 

Fra den nu lukkede Rosen-
holm-klub overrakte Birgit 
Bech tak og hæder til Jan 
Brinck for hans mange-
årige indsats som Foundati-
on-chair.

Mangler 
klubben et 
projekt?

Han Herred Rotary Klub har 
gennem flere år været invol-
veret i vand-projekter i den 
lille afrikanske stat Burundi. 
Projekterne er gennemført 
i samarbejde med Baptist-
kirken i Danmark, som er 
repræsenteret i området. 
Klubben har nu valgt i en 
periode at sætte fokus på 
lokale projekter i Danmark 
og vil holde en pause med 
projekterne i Burundi. 

En af klubbens gode kontak-
ter, Theophile Niyongabo, 
har imidlertid sendt en 
opfordring til at være med 
til at etablere 20 vandposter 
i lokale landsbyer – et godt 
projekt, som kan gennemfø-
res for relativt begrænsede 
midler. Alle 20 vandposter 
vil kunne etableres for ca. 
100.000 DKK, og det kan 
skaleres til et mindre antal, 
idet hver vandpost vil koste 
ca. 4.500 kr.

Hvis klubber i distriktet er 
interesseret i at være med 
i dette spændende vand-
projekt, vil Han Herred 
Rotary Klub gerne orientere 
nærmere og skabe kontakt til 
Theophile. 

Kontakt gerne 
Erik Tornøe, 
tlf. 2344 6398, 
mail lento@c.dk
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Statusrapporter fra udvalg mm
Til distriktsrådsmødet den 27. maj var 
der indsendt rapporter fra de forskellige 
udvalg, som foruden AG-erne er repræ-
senteret i distriktsudvalget. Hermed føl-
ger et uddrag:

AG-erne
har ikke haft så let ved at have kontakt 
til klubberne, hvoraf mange jo ikke har 
opretholdt normal aktivitetsniveau på 
grund af Corona. Det er hensigten, at 
AG-erne skal afholde dialogmøder med 
klubberne inden 30. juni. Det lykkes for 
nogle, men der er også møder, som er 
flyttet til starten af det nye Rotary-år. En 
del klubber har valgt at bestyrelserne fra 
i år fortsætter til næste år.

Overskud på distriktskontoen
Distriktets omkostninger har ikke væ-
ret så store som budgetteret på grund af 
nedlukninger og restriktioner, så det ser 
lige nu ud til et overskud for året på ca. 
250.000 kr.

Distriktstrænerne
har holdt zoommøder med planlæg-
ning af distriktstrænernes opgaver, der 
ændres på nogle områder i forbindelse 
med, at Asbjørn Isaksen stopper som 
landssekretær. Laila vender tilbage som 
DT, når hendes periode som guvernør 
ophører.

Rotary Danmarks Hjælpefond
har støttet 16 projekter fra distriktet med 
ca. 300.000 kr. Det er værd at bemærke, 
at de 16 projekter, hvoraf 10 er interna-

tionale og 6 lokale, har en samlet sum 
på tæt ved 5 mio. kr., når klubkroner og 
tilskud fra eksterne partnere tælles med.

Tilretning af hjemmesiden
De fem danske Rotarydistrikter samar-
bejder om fælles aktiviteter omkring PI/
PR, public image og public relations. 
Der arbejdes lige nu med en ny startside 
for rotary.dk, som vil blive mere dyna-
misk og bringe mange af de historier, 
der kommer i Rotary Norden.

Ungdomsudvekslingen
har som bekendt ligget stille, men der er 
nu oprettet et nyt ungdomsudvalg, som 
fordeler de omfattende opgaver på flere 
personer. Der blev afholdt træning for 
klubbernes counsellors og protection of-
ficers den 6. maj, og en mere detaljeret 
træning er planlagt til efteråret. Lige nu 
forventes det, at ungdomsudvekslingen 
kommer i gang til næste år, og det be-
tyder jo ansøgningsfrist omkring 1. ok-
tober i år.

Medlemsudvalget
har på grund af Corona ikke haft megen 
kontakt med klubberne, men har udar-
bejdet fire spørgsmål til klubberne, som 
vil kunne danne grundlag for udvalgets 
fremtidige arbejde. De lyder:
•  I hvilken grad har klubberne behov for 

hjælp til medlemsrekruttering?
•  Hvilke metoder mener klubberne giver 

de bedste resultater?
•  Hvordan mener klubberne, at Rotary 

skal synliggøres?

•  Har klubberne oprettet medlemsud-
valg, og hvordan arbejder klubben 
med at skaffe nye medlemmer?

Rotaract
Desværre har vi kun én aktiv klub i di-
striktet, i Aalborg, men det går til gen-
gæld godt – de har optaget 4 nye med-
lemmer og er ved at gøre klar til en 
masse nye tiltag efter sommerferien.

RLI
Kursusvirksomheden i Rotary Leaders-
hip Institute var været suspenderet i 
hele 2020 og foråret 2021 på grund af 
Corona. Det er hensigten at starte et kur-
sus i efteråret i Randers. Et planlagt spe-
cielt RLI for klubberne på Færøerne i ef-
teråret 2020 måtte også aflyses, men vil 
blive gennemført sidst i oktober måned.

En anden del af kursusvirksomhe-
den varetages i samarbejde med Danio 
i Randers, der blandt andet arrangerer 
kurser i bestyrelsesarbejde. Disse kurser 
er godt i gang igen.

ICC Danmark-Lithauen
ICC er forkortelsen for Inter Country 
Committee, og det er et uddannelses- 
og kulturelt samarbejde mellem de to 
lande, hvor danske klubber blandt andet 
yder støtte til et scolarship for lithauiske 
studerende.

En del af udvalgenes arbejde styrkes ved 
oprettelsen af nye distriktsudvalg, som 
omtales andet steds i månedsbrevet.

Rotary & Fremtiden
Kunne du ikke deltage sidste gang? Så kom til et spæn-
dende kick-off møde søndag den 22. august kl. 19-21 med 
fremtidsforsker, Anne Skare Nielsen.

Mødet bliver en ren vitaminindsprøjtning, hvor du i de-
batfora med andre rotarianere for alvor kan få sat gang i in-
spirationer til, hvad du personligt og din klub kan arbejde 
med i det kommende Rotaryår.

Et uddrag fra Annes foredrag: 
En metafor på Rotarys situation?
I efteråret 1998 hærgede orkanen MITCH (kat.5) Honduras 

med store ødelæggelser til følge. Kun 1 af mange broer over 
en stor flod ”overlevede” orkanen, de øvrige blev ødelagt. 
Den ældste, der var bygget godt og solidt af amerikanerne – 
klarede skærene, således skulle alt være i orden – men floden 
var blevet flyttet!!

Skal Rotary flytte ”floden” tilbage - eller skal der nytænkes?
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Da jeg i foråret 2009 blev spurgt af min 
klub, Sæby Rotary Klub, om de måtte 
indstille mig til nominering som Gu-
vernør i Distrikt 1440, var jeg noget i 
tvivl om det nu var noget for mig.

Vidste jeg nok om Rotary organisati-
onen, såvel i Danmark som på interna-
tionalt niveau, til at jeg kunne beklæde 
denne stilling? 

Kunne det forenes med min ansæt-
telse som IT-direktør for alle brune- og 
hvidevare butikkerne under Expert pa-
raplyen og Elbodan, osv. osv.?

Ja, der var spørgsmål nok at for-
holde sig til, men efter familieråd med 
Margit endte jeg med at sige ja tak 
til udfordringen og begyndte at læse 
alt, hvad der var af stof på ”De gule 
sider”, og hvad jeg i øvrigt kunne få 
fat på af litteratur om Rotary, så jeg 
ikke var en komplet novice, når jeg 
sammen med Margit skulle til nomi-
neringssamtale. 

Jeg var så heldig at det var mig der blev 
nomineret som Guvernør i D1440 for 
Rotaryåret 2011-12.

Få dage efter nomineringen til 
DGND (District Guvernor Nominee 
Designated) startede så det jeg kalder 
en fantastisk rejse med Rotary.

Som DGND bliver man straks sat 
til at være referent til Guvernørgrup-
pemøderne, og som I jo alle ved, er der 
utrolig mange forkortelser i Rotary, så 
det var ikke altid lige let at følge med 
i, hvad de der garvede guvernører talte 
om, de forsøgte jo heller ikke at gøre 
det nemmere end højst nødvendigt for 
ham DGND’en 

Men med lidt stædighed kom for-
kortelserne snart på plads, og så blev 
vi ligesom lidt mere ligeværdige i sam-
talerne, og uddannelsen fortsatte i Di-
striktet, på Zonekurser og Institute, på 
GETS, på Assembly og i Multidistrikt 
Danmark, og så endelig efter 2½ års 

uddannelse får man hængt Guvernør-
kæden om halsen.

Men så pludselig er det hele slut, et 
år som Guvernør går ekstremt hur-
tigt! 

3½ år er gået, og man skal aflevere 
Guvernørkæden til den næste i rækken, 
i mit tilfælde Vibeke Gamst.

Det er så moderne at spørge ”What’s 
in it for Me” og ja – der er meget ar-
bejde i det, der er selvfølgelig også 
bump på vejen, måske endda et blåt 
øje, men jeg ville ikke have undværet 
det for noget i verden!

Utrolig mange samtaler med folk i 
vores distrikt, der alle brænder for Ro-
tary, klubbesøgene hvor dialogen om, 
hvordan vi hver især kan gøre det bare 
en smule bedre, var nogle af de frem-
herskende dialoger, jeg har sat meget 
stor pris på. 

Margit har sammenfattet det for mig i 
en lille sætning, ”den væsentligste for-
skel på vores erhvervsarbejde og ar-
bejdet for Rotary er, at når man slutter 
en samtale i Rotary, så siger folk næ-
sten altid, tak fordi I gad hjælpe os!” 
I erhvervslivet er det en selvfølge. Men 
jeg kan love jer, det gør en stor forskel.

Efter de 3½ år skulle jeg have været 
IPDG for D1440, men da jeg var så hel-
dig at få ansættelse som Landssekretær 
for Multidistrikt Danmark, stoppede 
mit arbejde i Distriktsledelsen. Til gen-
gæld blev jeg så Landssekretær for alle 
klubber og medlemmer i Danmark.

Der er nu snart gået 9 år siden denne 
ansættelse startede, og jeg stopper nu! 

Officielt den 1. juli 2021, hvor min 
arvtager Lone Bang Christensen, Ny-
købing Falster Rotary Klub, tager over.

Efter 12 år i Rotary Danmarks le-
delse er det privilegeret at kunne sige, 
at jeg hver eneste morgen har glædet 
mig til at gå på arbejde. Glædet mig til 
at gå ind på kontoret og starte PC`en op 

og se, hvad dagen byder på af udfor-
dringer og oplevelser i og med Rotary 
i Danmark.

Når jeg sidder og skriver dette, er der 
utrolig mange mennesker, jeg har mødt 
i de 12 år, der vandrer forbi mit indre 
blik. Rotarianere, jeg har arbejdet for 
og sammen med, personer med meget 
forskellige holdninger til tingene, men 
alle har de haft det ønske at arbejde for 
Rotary ideen og at gøre dagligdagen 
for medlemmer, klubber og distrikter 
så nem og god som mulig.

Er det lykkedes? Har jeg levet op til 
mottoet ”Service Above Self”? Det vil 
kun eftertiden kunne fortælle.

Jeg vil gerne sige jer alle TAK, fordi 
jeg fik lov til at være jeres Guvernør 
og senere Landssekretær. En fanta-
stisk rejse med Rotary er slut for mit 
vedkommende. Nu skal jeg til at være 
almindelig Rotarianer i Sæby Rotary 
Klub, pensionist er der nogen, der si-
ger 

Med Rotary hilsen
Asbjørn Isaksen

En fantastisk rejse med Rotary 
er ved at slutte!
Af snart ”Landssekretær emeritus” Asbjørn Isaksen
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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

Velkommen til nye medlemmer!
Indmeldt siden sidste månedsbrev:

Klaksvikar
Ernst Kartin Jacobsen

Nibe
Jakob Autzen
Susanne Østergaard

Skive
Jeppe Bergmann Rasmussen

Sæby
Steen Jensen

Der har været et godt forløb på distriktets uddannelsesforløb i grundlæg-
gende bestyrelsesansvar i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, der har 
haft 18 deltagere fra Rotaryklubber i hele distriktet. Billedet viser nogle af 
dem i gang med strategispil. Der afholdes eksamen den 17. juni.

Kursus i grundlæggende 
 bestyrelsesansvar

Skivehus Rotary Klub har i tidens løb 
gennemført adskillige projekter i Ne-
pal, mange af dem i samarbejde med 
den lokale klub i Kathmandu. Nu har 
Skive-klubben kastet sig ud i et pro-
jekt, der relaterer til Covid-19, idet de 
vil levere et antal iltkoncentratorer, der 
fjerner store dele af luftens kvælstof og 

leverer 90-95 % ren ilt med 5 liter pr. 
minut. Projektet er støttet af distriktet 
med 20.000 kr. af den pulje, der var af-
sat til corona-relaterede projekter, og 
desuden er det støttet af Rotary Dan-
marks Hjælpefond og af flere andre 
klubber.

Corona-støtte til Nepal


