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Tro på fremtiden!

Nyt i 1440

Distriktsguvernør 2017-18
Egon JensenNr. 9, april 2018

Nu er foråret endelig på vej, og temperaturen stiger til over 
de 15 grader og det er blevet lysere.

Jeg er nu færdig med alle klubbesøgene, og hvor har det 
været dejligt at møde jer hjemme i jeres klubber. Jeg håber 
med de diskussioner vi har haft, at I har kunnet bruge det til 
noget. Hvis I derimod synes, I har fået for lidt ud af det, så 
kontakt mig eller guvernørgruppen, så vi kan forbedre os og 
gøre det bedre næste gang. Men husk, kun med jeres input 
bliver det, som I gerne vil have det. 

Et emne, som jeg måske kunne have gjort lidt mere for 
på klubmøderne, var at reklamere for de funktioner, som er 
nødvendige for at få distriktet til at fungere. Det er allerede 
tiden nu at tænke på følgende: Hvem i min klub kunne være 
en god distriktsguvernør eller en assisterende guvernør?? 
Det er ikke for tidligt at overveje dette, når I alligevel skal 
til at lave nye programmer og finde den næste præsident i 
klubben. Få talt om og med de emner, I har i klubben. Nu 
mangler vi helt aktuelt en assisterende guvernør i område 2: 
Hjørring klubberne – Hirtshals – Hjallerup – Dronninglund 
og Brønderslev.

Nu har vi 22. april – Jordens dag. Rigtig mange klubber 
har fået plantet et træ, opfordret dertil af vores verdenspræsi-
dent Ian Riseley. Dejligt at være med til og opleve. Har I fået 
skrevet det på Rotary.org, så alle kan se, hvor mange træer 
der er plantet. Til jer, som ikke endnu har fået plantet et træ: 
det er den perfekte tid netop nu, og det må gerne være i jeres 
egen have. At plante et træ er også at tro på fremtiden!

Der er fortsat meget behov for hjælp rundt om i verden. 
Følgerne efter de voldsomme orkaner i Caribien er ikke 
overvundet endnu, der er rigtig meget brug for hjælp i Sy-
rien også. Der er fortsat brug for jeres støtte. Husk vi har 
vores boksudvalg i distriktet, der både støtter Shelterbokse 
og Water Survival bokse. Der er et konstant behov rundt om 
i verden.

Til sidst vil jeg fortsat minde jer om vores Poliokampagne. 
Der er i år kun kommet 8 tilfælde af vild Polio til, 7 tilfælde 
i Afghanistan og 1 tilfælde i Pakistan. Vores store håb er, at 
vi ser det sidste tilfælde i 2018. 

Egon Jensen



2 April 2018

Af landssekretær 
Asbjørn Isaksen

Den nye Personforordning er for så vidt 
ikke anderledes end den tidligere per-
sondatalov hvad angår kravene til be-
handling af data i databaser. Forskellen 
er væsentligst dokumentationskravene.

Medlemsdatabasen på  
www.rotary.dk er  
Rotary Danmarks Råds ansvar. 
Det er derfor Rotary Danmarks Sekreta-
riat der har ansvaret for de dokumenta-
tionskrav der stilles til denne database.

I Rotary Danmarks database behand-
ler vi KUN almindelige personoplys-
ninger, og i princippet ikke følsomme 

oplysninger, hvorfor kravene er noget 
mindre til os, end til så mange andre ty-
per foreninger og virksomheder.

Medlemmerne kan selv se og 
 redigere deres oplysninger
Det enkelte medlem kan til enhver tid 
selv se alle de oplysninger der er i sy-
stem om ham/hende og kan ligeledes 
rette i alle sine egne personoplysnin-
ger, og har dermed også selv ansvaret/
muligheden for at de til enhver tid er 
korrekte. Ligeledes kan personen selv 
slette/redigere alle firmaoplysninger 
og ledsagers navn. Dette gør, at med-
lemmet selv har fuld indflydelse på de 
oplysninger, vi har liggende om ham/
hende.

 
Hvad har Rotary Danmarks 
 Sekretariat gjort
På hjemmesiden under ”Servicefunkti-
oner” og ”PR og Presse” underpunktet 
”Cookies og privatlivspolitik”, findes 
den lovpligtige privatlivsbeskrivelse, 

som vi skal offentliggøre som databa-
seejer.

Ligeledes findes der på Rotary Dan-
marks Sekretariat en kortlægning/
beskrivelse af datastrømmene i vores 
database, også kaldet en Dataflowsana-
lyse, ligesom relevante Databehandler 
aftaler fra vores samarbejdspartnere er 
deponeret her.

Hvad skal en Rotary klub 
så  foretage sig?
Er I denne type klub skal I IKKE 
gøre noget
Hvis I er en klub der KUN anvender 
www.rotary.dk og den indbyggede 
mailfunktion herfra til kommunikation 
med medlemmerne, og IKKE laver 
medlemsudtræk i Excel filer, skal I ikke 
foretage jer noget.

Er I en klub der trækker 
data i Excelark skal I lave en 
dataflowsanalysemv.
Hvis I er en klub der laver diverse Ex-
cel udtræk til bl.a. mailudsendelser fra 
jeres egne PC`er, skal I også lave en 
Dataflowsanalyse.

Sekretariatet vil forsøge at udar-
bejde et forslag til en sådan til jer in-
den den 25. maj 2018. 

Måske skal I også indgå nogle Da-
tabehandleraftaler alt efter hvordan I 
bruge de downloadede data.
Sekretariatet har udarbejdet et forslag 
til en sådan som er udsendt til klub-
berne ledelse. 

I kan bruge den samme Privatlovs-
politik som findes på hjemmesiden, 
hvorfor I blot kan henvise til den, alter-
nativt lægge et eksemplar sammen med 
jeres vedtægter.

Sekretariatet har udarbejdet et for-
slag til en Privatlovspolitik som er ud-
sendt til klubberne ledelse.

Håber dette giver lidt ro i maven ude i 
klubberne…

Kort om GDRP 
– den nye persondataforordning
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Gode transportmuligheder er af stor 
betydning og hjælper til et bedre liv. 

Birgit og Torben Bech fra Rosen-
holm RK har været i Tanzania. Inde i 
byen er der biler og knallerter, der kla-
rer transporten, men på landet bæres 
mange ting, og her er transportcyklen 
en stor hjælp til at flytte flere varer på 
én gang. 

I de fattige landsbyer i Tanzania dyr-
kes talrige afgrøder, der kan sælges på 
markedet inde i byen. Mængden be-
grænses ofte af, hvad man kan bære 
eller medbringe på en almindelig cykel, 
og kan fordobles med en transportcykel.

Teknisk om cyklerne
Cyklerne købes hos et tidligere med-
lem af Rosenholm Rotary Klub, Leo 
Erbs, som nu bor i Arusha.

Cyklerne samles af lokalbefolknin-
gen i Babati under kontrol af Leo og 
af Babati Rotary Klub. Alle vitale dele, 
som stel, aksler, nav, tandhjul mv. er 
materialemæssigt overdimensioneret 
med ca. 20 %, hvilket giver meget læn-
gere levetid.

Gear kan ikke holde til belastnin-
gerne. I stedet er tandhjulet ovalt, hvil-
ket giver en gearlignende effekt. Bag-
hjulene på den trehjulede sidder på én 

aksel fastgjort til en svær vinkeljerns-
ramme, som tillader tung transport. 
Cykelhjulene er monteret med 72 eger 
pr. hjul i stedet for 36 som på en almin-
delig cykel.

Den maximale last på cyklerne er 
kun begrænset af førerens formåen.

Noget for noget!
En person, der får foræret en cykel, 
værdsætter den ikke på samme måde 
som én, der har ydet en indsats for at 
få den.

Cyklerne foræres ikke væk - der 
kræves en modydelse

Derfor oprettes et netværk af garan-
ter, bestående af institutioner og virk-
somheder, som står inde for, at cyklen 
først gives som ejendom til brugeren, 
efter en udført ydelse, fx et bestemt an-
tal transporter for garanten.

Det er veldokumenteret, at trans-
port-cykler kan fordoble en families 
indkomst. Med andre ord, en familie 
kan i årevis hæve sin levestandard ved 
at eje og bruge en transport cykel. Det 
må vel siges, at formålet vanskeligt kan 
være bedre.

Det er et projekt, hvor hjælp udløser 
selvhjælp i de samfundslag, som har al-
lermest brug for det.

Rosenholm Rotary Klub 
inviterer hermed andre klubber til at del-
tage i projektet, som påregnes at blive fi-
nansieret med tilskud fra Hjælpefonden, 
DDF-midlerne og Rotary Foundation.

Der bliver arrangeret en tur til Tan-
zania for medlemmerne af sponsor-
klubberne i forbindelse med en af 
overrækkelserne af cykler. Turen vil 
også inkludere en 2-dages safaritur i to 
nationalparker.

Bliv sponsorklub
Send en e-mail inden den 30. juni 2018 
til: rosenholm@rotary.dk og fortæl, 
hvor meget klubben støtter med. Pen-
gene forfalder først til betaling, når 
Global Grant ansøgningen er godkendt 
(aug./sep.).

Vi kan først søge tilskud fra Hjæl-
pefonden efter 1. juli, hvor vi samtidig 
søger om fradrag i den skattepligtige 
indkomst for støtten fra personer og 
virksomheder.

Ønsker I at vide mere om projektet, 
kommer vi gerne til et Rotarymøde/ud-
valgsmøde og fortæller om det.

PDG Torben Folmer Bech
Tlf. 40 63 65 99

Mail: bech@intercon.dk

Der er to typer cykler. Den trehjulede til den tungeste last, og den tohjulede til dårlige, smalle og stejle veje. Ét sæt cykler, 
bestående af én tohjulet og én trehjulet helt nye cykler, koster 510 kr., og dermed vil to familier kunne fordoble deres årsind-
komster i årene fremover. En støtte på 1.020 kr. hjælper fire familier osv.

BLIV SPONSORKLUB:

510 kr. kan fordoble to 
familiers årsindkomst
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Taler vi samme sprog?
Til daglig på klubniveau betyder det 
ikke så meget, vi ved næsten, hvad de 
andre klubmedlemmer tænker på.

Skal vi udføre et projekt, er det nød-
vendigt at udtrykke sig præcist, specielt 
når andre lande/sprog er involveret. Det 
er sket, at et projekt blev forsinket eller 
ligefrem opgivet pga. forkerte udtryk. 
Parterne misforstod hinanden!

For at undgå ubehagelige episoder er 
her en oversigt med mest almindelige 
termer og forkortelser i ”The Rotary 
Foundation” (TRF).

To af støtteordningerne er:
”District Grant” (DG)
”Global Grant” (GG).

”District Designated Fund” (DDF) er 

ikke et projekt; men 50 % af de penge, 
som distriktets klubber har indbetalt til 
The Rotary Foundation. Det er penge, 
som distriktet kan bestemme over efter 
visse regler. Fx kan de indgå i et Global 
Grant.

For at deltage i District Grant el-
ler Global Grant kræves, at klubben er 
”Qualified”(kvalificeret).

Desværre er ”Qualified” tidligere 
fejlagtigt oversat til certificeret, et for-
kert ord, der betyder noget helt andet i 
andre lande. Der udstedes heller ikke 
noget certifikat.

Klubben bliver ”Qualified” (kvalifi-
ceret) på et specielt ”Grant Seminar”, 
hvor mindst to klubmedlemmer delta-
ger. Seminaret afholdes pt. én gang om 
året, omkring 1. november.

”Authorization” (autorisation/tilla-
delse). 

Når en ”District Grant” (DG)” eller 
”Global Grant” (GG)” ansøgning er fær-
dig, skal den autoriseres (underskrives 
elektronisk) af klubberne, distrikterne 
og distrikternes Foundation-udvalg.

TRF-reglerne kan forekomme bureau-
kratiske, men de åbner mulighed for 
gode tilskud til projekter. Har I planer 
om at gennemføre et projekt med støtte 
fra The Rotary Foundation, skal I kva-
lificeres på distriktets Grant-seminar i 
efteråret, og så er I i øvrigt velkommen 
til at hente råd og vejledning hos un-
dertegnede.

PDG Torben Folmer Bech
Grants Subcommittee Chair

Rotary-netværket kan dyrkes på 
mange måder. I distrikt 1440 er det en 
god tradition, at past guvernørerne med 
ægtefæller mødes en gang om året. I år 
var Lene og Peter Eigenbroth værter, og 
de havde indbudt til en tur i sporene på 
TV2-serierne ”Badehotellet” og ”Gut-
terne på kutterne”. Øverst bliver der 
fortalt om Han Herreds kystfisker-kul-
tur, og for neden besøger vi Jammer-
bugten, hvor badehotellet i TV-serien 
er placeret lige nedenfor Svinklovene 
– og hvor i øvrigt alle udendørs opta-
gelser er filmet. Fotos: Chr. Boldsen.
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Område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

Område 2:
Merethe Madsen,
Frederikshavn City
merethemadsen01@gmail.com
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

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

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

Område 5:
Gert Bang Larsen
Farsø RK
mail@bygningsmaleren-farsoe.
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:
Poul Sørensen, Hadsten RK
poul@kreativmarketing.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

Område 8:
Egon Jensen, Grenå
dg1440-1718@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: Egon Jensen, distriktsguvernør Mail: dg1440-1718@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender 21. apr. RLI Sæby, modul 2
26. maj RLI Sæby, modul 3
30. maj Distriktsrådsmøde
31, maj RLI Reunion, Øland
 Tilmelding senest 10. maj
21. juni Kædeoverrækkelse i Aars
 6. okt. Distriktskonference i Aars

Grenaa-Djurs 
Karl Eric Pedersen

Hjørring Vestre
Erling Gjesten

Nibe
Kirsten Nordsted

Randers Business Breakfast
Michael Bent Jakobsen
Mette Korsbjerg

Randers Østre
Mogens Høeg Hørning

Skive
Niels Vestergaard Olsen

Torshavnar
Nicholas Holm
Ewald Kjølbro
Heri à Rógvi
Mimi Steintórsdóttir

Aalborg Vestre
Rasmus Rosenkilde Jerver

Aalborg Østre
Hanne Fjeldsø Greve

Aars
Vittus Bernlow

Med ovenstående 14 nye medlemmer kan 
vi denne gang konstatere en lille frem-
gang, idet der i samme periode har været 
13 udmeldelser ☺

Velkommen til nye medlemmer!

Hjælp os med at hjælpe!
Vi hører næsten dagligt om såvel natur- 
som menneskeskabte katastrofer rundt 
omkring i verden, og Rotary modtager 
regelmæssigt opfordring til at bidrage 
med støtte til katastrofehjælp.

Distriktets ”Box-udvalg” er aktive i 
forbindelse med flere forskellige opga-
ver, og udvalget bidrager regelmæssigt 
til såvel ShelterBox som Water Survi-
val Box.

De to hjælpeorganisationer er aktive 
overalt i verden, hvor der er brug for 
hurtig indsats med hjælp til nødstedte 
familier, der er truet som følge af natur-
katastrofer eller krigshandlinger. Aktu-
elt sendes hjælp til borgerkrigs-ramte 
familier i Syrien og naturkatastrofe-
ramte indbyggere i Bolivia.

Distriktets Boxudvalg opfordrer 
klubberne til at være opmærksomme 
på opgaven med bidrag via nødhjælps-

kontoen 9388-0001181912. Udvalget 
opfordrer klubberne til at yde en fast 
årlig donation, så vi dermed kan med-
virke til at have et fast beredskab i form 
af lagre af de to box-typer. For 5.000 
kr. doneres én ShelterBox eller tre Wa-
ter Survival Boxe. Mange af distriktets 
klubber har heldigvis box-programmet 
lagt ind i budgettet med en årlig indbe-
taling – tak for det!

Udvalget vil gerne deltage med de-
monstration af boxene ved klubarran-
gementer og/eller i forbindelse med 
andre begivenheder i lokalsamfundene, 
og der er placeret en række demobokse 
rundt omkring i distriktet.

Yderligere oplysninger og aftale om 
deltagelse i aktiviteter kan ske via 
udvalgets formand Erik Tornøe, etor-
noe@gmail.com


