
 

 
  

I dette nyhedsbrev: 

DISTRIKT 1461  
NYHEDSBREV 12, 2020-2021 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

• Guvernørens leder 

• Rotary Danmark 100 år 

• ”Vidste du at…” 

• Evaluering af virtuelle 

distriktsmøder 

• Rettelse 

• Annoncer 

• Uddeling af 2xPHF med safir 

• Tak for i år! 

• Nye medlemmer og kalender 

Kære Rotarianere i Distrikt 1461 

Velkommen til det tolvte og sidste nyhedsbrev for guvernøråret 

2020-2021. 

Denne sidste gang tillader vi os at opsummere guvernøråret der 

gik i en mere udførlig leder og hilsen fra os end ellers. Hertil 

kommer det så til at handle om markeringen af Rotary Danmarks 

100 års jubilæum, de virtuelle distriktsmøder og uddeling af en 

PHF med safir for mange års tro tjeneste i distriktet. 

Som med de øvrige elleve numre fra det særlige coronaramte 

guvernørår ønsker vi dig rigtig god fornøjelse med nyhedsbrevet. 

Det har været en fornøjelse at skrive, redigere og udgive! 

Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft 

 

 SE MERE PÅ:  www.rotary.dk 

 

Juni 2021 

præget af 
covid-19 
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TAK FOR ET UDFORDRET GUVERNØR-ÅR  
- PRÆGET AF COVID-19 

En af mine Rotary-kammerater fra Haderslev Hertug Hans Rotary Klub sagde for nylig til mig: ”Hvor 

er det synd og skam, at Corona-krisen har forhindret dig i at omsætte de mange visioner og planer, du 

havde for guvernør-året”. 

Og det må da også erkendes ved afslutningen af guvernør-året 2020/21, at Corona ’en, og specielt i de 

seneste over 6 mdr.’s lange nedlukningsperiode fra 26. oktober 2020, med mange begrænsende 

restriktioner, i høj grad har præget guvernør-året. 

Heldigvis kom jeg tidligt i gang med guvernørbesøgene i klubberne og nåede 31 besøg ud af 46 mulige 

inden nedlukningen. Siden er disse fysiske besøg blevet suppleret af to virtuelle klubbesøg, men disse 

giver slet, slet ikke det samme dynamiske samspil med udviklende dialoger, hvor vi kan mærke og se 

hinandens puls og attitude i forbindelse med dialogen. 

Tilsvarende har det ikke været muligt at gennemføre bl.a. målrettede indsatser i de enkelte AG-

områder i forhold til medlemsudviklingen og få sat fokus på både udvikling af en fastholdelsesstrategi 

og ligeledes en strategi for medlemsrekruttering i den enkelte klub, det enkelte område og i Distrikt 

1461 som helhed. På den baggrund vil der også i år i Distrikt 1461 kunne aflæses en 

medlemsreduktion i fortsættelse af tilsvarende reduktioner de sidste 15 år i Rotary. Således ikke blot i 

vort distrikt, hvor vi ligger på niveau med de fleste andre distrikter, men også i Rotary i Danmark, 

hvor der er tabt over 2.000 medlemmer de sidste 15 år og Rotary i Europa og i U.S.A., hvor 

medlemsreduktionerne har været markante. 

I Guvernør-året 2020/21 har jeg søgt at give en forklaring på medlemsreduktionerne, og også et bud 

på, hvad der kan gøres for at modvirke dette. Under overskriften ”Skab en ny og klar Rotary identitet” 

har jeg haft en større artikel i debatsiderne i Rotary Norden. En artikel, der også er sendt til 

verdenspræsident Holger Knaack i forlænget udgave. 

Når dette så er sagt, så sidder jeg i dag med en fornemmelse af at have haft et ganske vist udfordret, 

men alligevel et rigtigt positivt guvernør-år 2020/21! 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

Jeg vil i min årsberetning til Årsmødet den 2. oktober 2021 naturligvis begrunde dette, men i denne 

afsluttende og udvidede leder i det sidste Nyheds- og Månedsbrev i juni 2021 fremhæve enkelte 

indsatser, der fylder mig med glæde og tro på, at også guvernør-året 2021 har bidraget til at løfte 

Distrikt 1461 et væsentlig skridt videre i den fornyelse af Rotary, som jeg mener er afgørende for 

Rotary organisationens overlevelse i fremtiden. 

Som et af de prioriterede enkeltområder, der rækker allermest fremad, vil jeg nævne udformningen af 

den flerårige Strategi- og Handlingsplan for 2020 – 23, udformet efter inspiration i Distriktsrådet og 

endelig formuleret i guvernørgruppen. Kommende guvernører vil skulle følge op på og bygge videre 

på denne strategiplan i relation til de opsatte målbare indsatsområder. Allerede i 2020/21 er der 

igangsat indsatser, der rækker ud mod fremtiden med bevidste strategiske pejlemærker, omdannelse 

af distriktet til RessourceCenter 1461 for klubberne o.m.m.a. 

  

Når jeg oplever, at 2020/21 har været et rigtigt godt guvernør-år, hænger det naturligvis også 

sammen med, at jeg har haft fornøjelsen af at være blevet brugt af usædvanligt mange rotarianere i 

distriktet. Det har været dejligt løbende at blive kontaktet om stort og småt, og det har for mig været 

et afgørende succeskriterie, at jeg har fået mange nære - ikke blot formelle -, og også gode udviklende 

relationer og venskaber på kryds og tværs af klubberne. 

Herudover er det i 2020/21 lykkedes at få opbygget en velfungerende guvernørgruppe i Distrikt 1461, 

der er fri for tidligere tiders intern fnidder fnadder og magtkampe. Alle trækker på samme hammel, 

og det er mit indtryk, at alle indsatser anerkendes og respekteres. 

Tilsvarende er der igangsat et generationsskifte i AG gruppen, hvor blot en enkelt stilling efterhånden 

er vakant. Dejligt med nye kræfter i så vital en funktion for enhver distriktsguvernør. Tilsvarende er 

sket i Distriktsrådet, hvor der dog fortsat efterlyses flere rotarianere, der vil påtage sig tillidsposter i 

distriktet.  

Jeg vil udtrykke den største taknemmelighed for specielt samarbejdet i Guvernørgruppen, men også 

relationerne til AG-gruppen og funktionslederne i Distriktsrådet. Vi har i fællesskab og i mange 

sammenhænge fået rettet Distrikt 1461 op med tidssvarende og relevante dokumenter på 

hjemmesiden. Der er skabt tydelige organisations- og kompetencelinjer, som alle efterhånden forstår 

og accepterer.  

Herudover har jeg været så privilegeret, at jeg, - på trods af det fremrykkede guvernør-år -, lige præcis 

nåede at få guvernøruddannelsen GETS med i Gdansk i 2019/20 for kommende distriktsguvernører i 

Zone 17 og 18. Her blev kimen lagt til stærke venskaber med specielt nordmænd og svenskere. Disse 

mødte jeg igen senere til Assembly i San Diego, og sammen skabte vi nye venskaber til bl.a. 

rotarianere i U.S.A., Canada, Tyskland og Indien. At få mulighed for at deltage i en intensiv 

uddannelse på Assembly sammen med 539 andre distriktsguvernører med ægtefæller/ledsagere, har 

både for min hustru og jeg været en kæmpe livsoplevelse, som vi ofte taler om. At vi samtidig på egen 

hånd prioriterede at besøge Rotary International ’s hovedkvarter - One Rotary Center - i Evanston 

udenfor Chicago, har bestemt ikke gjort vore referencepunkter i.f.t. Rotary mindre. Det er trods alt de 

færreste forundt at have givet Paul Harris hånden….. 
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Oplevelsen af Convention på Honolulu blev desværre aflyst grundet Corona-krisen, men det lykkedes 

at få alle betalte omkostninger til Rotary fee, fly og hoteller retur bortset fra enkelte gebyrer. For egen 

regning og risiko havde jeg så fornøjelsen af i 2019/20 at opleve Convention i Hamborg, der i 

modsætning til uddannelserne i Gdansk og San Diego mere havde karakter af et amerikansk show 

med 25.000 deltagere. Dog deltog jeg også i mindre, men meget givende break-out sessions om bl.a. 

Council of Legislation (COL). Deltagelsen i Hamborg åbnede samtidig mulighed for sammen med ca. 

2.000 rotarianere og andre gæster at opleve Brams’ 5. ungarske i Elbphilharmonie med bobler og 

pindemadder. Det var bare stort!   

Selvfølgelig har alt ikke været rosenrødt i det forløbne guvernør-år 2020/21, og specielt syntes jeg, det 

har været godt gammeldags træls, at vi ikke har kunnet udsende og modtage unge på udveksling. Det 

bliver et stort arbejde, når vi fra 2022/23 skal forsøge at nå samme højder for ungdomsudvekslingen 

som tidligere. 

Naturligvis har det også været træls, at vi endte med først at måtte udskyde og til sidst helt aflyse 

Distriktskonferencen 2020/21. En konference, som Haderslev Hertug Hans Rotary Klub havde lagt 

mange kræfter i. 

Til gengæld skabe min klub en flot og anderledes oplevelse ved kædeoverrækkelsen i Johans Tipi, og 

samtidig historisk set nogle af de største oplevelser i Distrikt 1461. Først med PETS, hvor de fleste 

husker den 11. marts 2021, da Rane Willerslev sluttede med at fortælle os alle, at ”i morgen lukker 

Danmark ned”. Tilsvarende skabte Haderslev Hertug Hans Rotary klub et fantastisk Guvernors Dish i 

Haderslev Golfklub. Begge arrangementer med så store deltagerantal, som ikke tidligere set i Distrikt 

1461. 

Kæmpe tak til de mange frivillige indsatser i Haderslev Hertug Hans Rotary Klub gennem 2020/21. 

Specielt tak til mine teamledere Johan Madsen, Gunner Jensen, Lauritz Matthiesen og Kim Stenberg, 

og deres mange rotarianere i udvalg og arbejdsgrupper. Ligeledes er jeg både min distriktssekretær 

Anne Sophie Brodersen og nyheds- og månedsbrev redaktør Peter Thode Loft utrolig taknemmelig for 

deres anerkendelsesværdige solide indsatser året igennem.   

Det er mit håb, at jeg som 

distriktsguvernør i 2020/21 i 

Distrikt 1461 også har efterladt 

nogle fodspor, som andre vil 

værdsætte og kan bruge i 

fornyelsen af det Rotary, som 

vi alle holder af. 

Alt i alt tak hjertelig tak for de 

mange positive oplevelser og 

gode relationer, vi har fået 

skabt i guvernøråret i Distrikt 

1461. Disse overskygger langt 

de begrænsninger, som Corona 

’n har udfordret og præget os 

med. 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21  
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Jubilæumsfest for 100 året for Rotary i Danmark 

 

Det er i 2021 100 år siden, at Rotary kom til Danmark i forbindelse med etableringen af Københavns 

Rotary Klub i 1921. 

I den anledning var der den 13. juni 2021 arrangeret en stor jubilæumsfest i Cirkusrevyen på Bakken, 

hvor over 1.000 rotarianere fra hele Danmark havde tilmeldt sig. Myndighederne havde imidlertid 

fastlagt, at der maximalt måtte være 830 tilskuere i teltet og godt 170 af de senest tilmeldte havde 

således fået aflyst deres billetter og fået pengene retur. 

Ud af de oprindeligt 1.000 tilmeldte havde over 800 også tilmeldte sig spisning på Postgården og 

øvrige restauranter på Bakken. Men også her havde myndigheder reduceret antallet af spisende til ca. 

700. 

Det blev en kæmpe oplevelse for de mange deltagende rotarianere at være med til dette arrangement, 

hvor overskuddet går til Polio. 

Der blev vist stor kvalitet på scenen, som samtidig var Ulf Pilgaards sidste cirkusrevy, og Distrikt 1470 

gav Pilgaard en velfortjent PHF for hans livslange inspiration og humor til glæde for os alle i 

Danmark. 

Formand for Rotary Danmark Jan Aagaard fortalte i jubilæumstalen om Rotary’s betydning for 

Danmark gennem de sidste 100 år.  

En 55 siders jubilæumsbog lå klar på alle deltagernes sæder. Bogen er udgivet og finansieret i 

fællesskab mellem distrikterne 1461, 1470 og 1480 samt RYLA i Distrikt 1461. 

Forfatterne til bogen er to anerkendte rotarianere fra Distrikt 1461 Anette Løwert og Knud Skov. 

Tusind tak for indsatsen. Se i øvrigt indlæg om bogen et andet sted i dette Nyheds- og Månedsbrev. 

 

  

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 
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Strategi og Handlingsplan 2020/23 
Rotary International, Distrikt 1461 

  

”Vidste du at…” 

 

I anledning af 100-års jubilæet for Rotary i Danmark, 2021, har de danske distrikter 1461, 1470 og 

1480 finansieret udgivelsen af bogen “Vidste du at …”, skrevet af Anette Løwert, Assens Rotary Klub 

og Knud Skov, Odense City Rotary Klub. 

Gennem 34 fortællinger om Rotary-aktiviteter, indsats, hændelser og om ukendte ting, der er sket 

gennem de mange år, er det ikke kun historie-billeder men eksempler fra hverdage i Rotary, som vi 

ikke alle kender eller har hørt om. Indtil nu. 

Nytten og værdien af Rotary´s virke og Service above self bekræftes af 6 internationale berømtheder i 

bogen. 

Indblik, aha, forståelse, viden, forbavselse, smil, glæde. Reaktionerne kan være mange, når 

fortællingerne folder sig ud hen over siderne. 

Tillykke til Rotary i Danmark med de første 100 år! 

 

   

   

 

Anette Løwert & Knud Skov 
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Evaluering af virtuelle distriktsmøder i Distrikt 1461 

 

I forbindelse med den seneste nedlukning af Danmark fra 26. oktober 2020 til starten af maj 2021 og 

skærpelse af forsamlingsforbuddet til blot max. fem personer efter årsskiftet 2020/21, har det selvsagt 

ikke været muligt for Rotary klubber af afvikle fysiske møder gennem godt 6 mdr. i rotary-året 

2020/21. 

Nogle klubber har kastet sig over ugentlige eller 14-dags virtuelle møder, men over 50 % af klubberne 

i Distrikt 1461 har ikke afviklet kontinuerlige møder og blot sporadisk haft møder virtuelt eller i 

mindre grupperinger under fem. 

Efter opfordringer fra rotarianere i Distrikt 1461, besluttede Guvernørgruppen at igangsætte en række 

midlertidige virtuelle distriktsmøder i februar, marts og april 2021. For at skabe mest mulig diversitet 

i fem planlagte møder har de fem medlemmer af Guvernørgruppen hver påtaget sig ansvaret for et 

møde og selv forestå rekruttering af en gratis indlægsholder og været mødeleder på det enkelte møde. 

Et af de fem møder blev skabt i samarbejde med Aarup Rotary Klub, der påtog sig lederskabet i 

forhold til rekruttering og mødeafvikling. 

I forbindelse med møde i Guvernørgruppen den 19. maj 2021 har den gennemførte virtuelle 

møderække været evalueret, og der er enighed om, at distriktsmøderne i Distrikt 1461 har været en 

succes med mange deltagere fra klubberne i distriktet. Således har i alt 1.109 rotarianere tilmeldt sig 

møderne og 937 har deltaget. Der har til flere af møderne deltaget et begrænset antal rotarianere fra 

andre distrikter, der har forespurgt om de måtte deltage. 

Tilbagemeldinger fra deltagerne efter hvert møde har været ualmindelige positive, og mange syntes, 

at netop forskelligheden i indholdet i møderne har været en stor kvalitet, og i øvrigt opfordret til, at 

virtuelle distriktsmøderne i et eller andet omfang vil blive videreført af distriktet. 

På denne baggrund har Guvernørgruppen i Distrikt 1461 besluttet, at man fremadrettet i foreløbigt 

guvernør-året 2021/22 vil afvikle et virtuelt distriktsmøde i hvert kvartal. Når antallet begrænses til 

fire møder over hele året, er det fordi, at man ikke ønsker at konkurrere med de årsmødeprogrammer 

som klubberne aktuelt er ved at opbygge for fysiske og/eller virtuelle møder i det kommende år. 

Guvernørgruppens mål er således alene at supplere med enkelte virtuelle møder, således initiativet 

ikke fratages den enkelte klub, der er basis i Rotary-organisationen. 

Der er samtidig enighed om, at de kommende virtuelle distriktsmøder bør have et indhold med 

foredragsholdere, som klubberne normalt ikke vil have mulighed for at få lavet aftaler med. Samtidig 

ønsker Guvernørgruppen at skabe virtuelle distriktsmøder, der kan begejstre og skabe sammenhold 

via et oplysende indhold om aktuelle kulturelle og/eller samfundsforhold samt være målrettet 

inspiration i forhold til virksomhedsledelse. 

Jens Kaptain,  

Distriktsguvernør 2020/21 
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RETTELSE  

- til ”Hvad går kontingentmidlerne til i 2020/21?” 

 

I forbindelse med indlæg i Nyheds- og Månedsbrevet for maj 2021 på side 10, er jeg blevet gjort 

opmærksom på, at RI-bestyrelsen naturligvis ikke selv fastsætter kontingentet for Rotary 

International. Bestyrelsen indstiller derimod hvert tredje år et forslag til kontingenter til godkendelse 

i Council on Legislation (COL), der er Rotary organisationens højeste myndighed. Det er oplyst for 

mig, at forslaget ofte giver anledning til stor debat. 

Denne rettelse er foretaget i dokumentet, der ligger på hjemmesiden i Distrikt 1461 under Rotary-året 

2020/21. 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 

 

 

 

ANNONCER 

Til kommende præsidenter, 

præsident elect’r og bestyrelser  

 

Vær opmærksom på, at der gennem 2020/21 er 

sket en ajourføring og opdatering af de ca. 60 

dokumenter, der udgør ”VÆRKTØJKASSEN, - 

Inspirationsmateriale for klubber” i Distrikt 

1461. 

I disse materialer kan der findes masser af 

indføring af detaljer i Rotary organisationen og 

indhentes viden, som kommende klubledelser 

vil kunne benytte i forbindelse med 

udmøntningen af kommende guvernør-år. 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461/documents
https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461/documents
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Safir til PHF til Inge Dahl og Henning Christoffersen 

 

Safir til PHF til Inge Dahl 

Ved en særlig højtidelighed i facilitatorteamet den 10. juni 2021 tildelte Distriktsguvernør Jens 

Kaptain en safir til PHF til Chair for Rotary Leadership Institute (RLI) i Distrikt 1461. 

"Inge har i en fuld funktionsperiode på 3 år ydet en kæmpe indsats for at gennemføre årlige RLI-

kursusforløb i Distrikt 1461. Hun er kendt af rigtig mange kursister i hele vort distrikt og fortjener al 

den ros, der kan gives for en helhjertet og meget ansvarlig indsats" siger Jens Kaptain og 

forsætter"...og så har Inge lovet, at hun først fratræder, når det udsatte RLI-kursus i 2020/21 er 

gennemført i oktober 2021". 

Efter opslag er ny Chair for RLI Peter Larsen-Ledet, der præsenteres i et senere Nyheds- og 

Månedsbrev efter tiltrædelsen i oktober 2021. 

  

Safir til PHF til Henning Christoffersen 

 

Distriktsguvernør Jens Kaptain deltog den 3. juni 2021 i det genoptagne fysiske klubmøde i Haderslev 

Rotary Klub, og overrakte Henning Christoffersen yderligere en safir til PHF, som tak for en fin 

indsats som Assisterende guvernør (AG) i Område 2. 

Henning Christoffersen har været AG i Område 2 siden 2016/17 og har med sin løsningsorienterede 

tilgang haft indflydelse på udviklingen i Distrikt 1461 gennem de sidste 4,5 år.  

”Henning er den sidste af den gamle garde af markante AG’ere, der har siddet på posterne gennem en 

årrække, og nu er næste generation på vej ind i en ny sammensat AG-gruppe” siger Jens Kaptain og 

fortsætter: ”Personligt har jeg været meget glad for, at Henning Christoffersen i sin tid besluttede at 

hjælpe mit guvernør-år godt i gang, og jeg vil uden tvivl komme til at savne ham på denne post. Men 

hjulet drejer som bekendt”. 
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Ny stil, nyt design og nyt indhold i Nyheds- og 

Månedsbrevene 
 

I 2020/21 er der gennem året udsendt 12 Nyheds- og Månedsbreve til samtlige rotarianere i Distrikt 

1461. 

At dømme efter de mange ualmindeligt positive tilkendegivelser fra en stribe af rotarianere måned 

efter måned, har årets Nyheds- og Månedsbreve været en tiltrængt fornyelse. 

”Ufatteligt flot Nyheds- og Månedsbrev med både et indbydende design og også ”kød og blod” på 

indholdet, som gør det værd at læse”. 

”Jeg læste for første gang i mange år månedsbrevet hele vejen igennem fra start til slut og med stort 

udbytte”. 

” I de 35 år, jeg har været med i Rotary, har jeg ikke set så gode månedsbreve som disse” 

”Imponerende, at I på trods af Corona-krisen kan blive ved med at finde på relevante historier og 

oplysende indlæg” 

… for blot at nævne enkelte af de meget flotte tilbagemeldinger, der er kommet året igennem. 

Det har naturligvis lunet og givet mod på at blive med at skabe et indhold og et omfang, der vel ikke 

har været under 9 sider hver gang. 

Og måske har netop Corona-krisen givet plads til, at der har kunnet bruges ekstra tid på Nyheds- og 

Månedsbrevene, fordi så mange fysiske møder har været aflyst i året.  

Også tak til bidragsyderne, der har taget imod opfordringerne til at indsende positive historier om 

stort og småt og blandt andet præsenteret spændende projekter og indsatser i klubberne.  

Det har skærpet vor profil i Distrikt 1461, og indlæg og historier er efterfølgende i flere sammenhæng 

bragt på både Facebook og i Rotary Norden. 

I forbindelse med Nyheds- og Månedsbrevene for 2020/21, er der bevidst arbejdet med ”Rotary-

læring” i et forsøg på at skabe stadig større bevidsthed om, hvad Rotary er, står for og yder af 

indsatser i klubberne, distriktet, Rotary Danmark og Rotary International. 

Selvfølgelig er vi også bevidste om, at ikke alle læser Nyheds- og Månedsbrevene. Fra de 31 

guvernørbesøg blev det afdækket, at det gør min. 50% af modtagerne, og resten blev opfordret til at gå 

hjem og læse dem. Det er en acceptabel score og flere og flere læsere er kommet med i løbet af året. 

På trods af brevenes omfang, er der ikke modtaget en eneste dårlig anmeldelse hos nogen af os. 

Fra Rødekro og Nordborg blev vi bedt om at gøre Nyheds- og Månedsbreve mere udskriftsvenlige, da 

den blå baggrund tager meget printerfarve i udskrifterne. Alle breve findes derfor nu i to udgaver. 

Det har været tidskrævende, men også spændende og sjovt at lave Nyheds- og Månedsbrevene i 

2020/21. 

Mange tak for de mange flotte tilbagemeldinger. 

 

Jens Kaptain,    Peter Thode Loft, 

Distriktsguvernør 2020/21  Nyheds- og Månedsbrevsredaktør 2020/21 
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TAK for i år! 
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KALENDER,  
Juni-juli 2021 

 
 
Fysiske møder: 
17.06.21: Foundation Udvalget 
                  Fredericia Golf Klub 
                  14.00 - 15.45 
17.06.21: Guvernørgruppen 
                  Fredericia Gold Klub 
                  16.00 - 17.45 
17.06.21: Distriktsrådet 
                  Fredericia Golf Klub 
                  18.00 - 21.00 
26.06.21: RD Bestyrelse 
                  Sommermøde 
                  Fjelsted Skov 
                  09.00 - 20.30 
 
Virtuelle møder: 
14.07.21: RD Bestyrelse 
                  Zoom møde 
                  16.00 - 17.30 

 

Guvernør 

Jens Kaptain 

Bragesvej 23 

6100 Haderslev 

Mobil: 2577 2100 

Mail: dg1461-2021@rotary.dk   

Nyhedsbrevsredaktør 

Peter Thode Loft 

Grønlandsvej 13 

6100 Haderslev 

Mobil: 4019 1010 

Mail: peter@thodeloft.dk 

 

VELKOMMEN TIL NYE 
MEDLEMMER 
 
Haderslev Hertug Hans 
Olav Hansen 
Jesper Vestergaard Hansen 
Lars Mouritsen 
Jørgen Olsen 
 
Haarby-Glamsbjerg 
Finn Andersen 
 
Odense Hunderup 
Mathias Fynbo 
 
Svendborg Sct. Jørgens 
Kent Boye 
 
Vejle Nord 
Søren Hjerrild Mikkelsen 
Steen Dybdal Nielsen 

ASSISTERENDE GUVERNØRER 
(AG’ER), DISTRIKT 1461 2020-21 
 

 
 

 

 

Område 1  
AG Christiane Franziska Plischke 
Tønder Rotary Klub 
E-mail: christiane-dk@live.dk 
Klubber: Gråsten, Nordborg,  
Padborg-Kruså, Rødekro, Sønderborg,  
Sønderborg Syd, Tønder, Aabenraa   

 

Område 2 VAKANT 
DG Jens Kaptain 
E-mail: dg1461-2021@rotary.dk 
Klubber: Christiansfeld, Haderslev,  
Haderslev Hertug Hans, Rødding,  
Toftlund, Vamdrup, Vejen, Vojens 

 

Område 3 
AG Hanne Sanko 
Børkop Rotary Klub 
E-mail: hanne.sanko@gmail.com 
Klubber: Børkop, Egtved, Fredericia,  
Fredericia Lillebælt, Kolding, Koldingfjord,  
Koldinghus, Vejlefjord, Vejle Nord, Vejle Syd 

 

Område 4 
AG Lene Kastrup Poulsen 
Assens Rotary Klub 
E-mail: lene.kastrup@outlook.dk 
Klubber: Assens, Bogense, Ejby, 
Haarby-Glamsbjerg, Middelfart,  
Otterup, Aarup 

 

Område 5 
AG Henrik Dyhr 
Odense Carolinekilde Rotary Klub 
E-Mail: hhrdyhr@gmail.com 
Klubber: Nyborg, Odense Carolinekilde,  
Odense City, Odense H.C. Andersen,  
Odense Hunderup, Odense Sct. Knud  
International, Sct. Alban Roteract. 

 

Område 6 
AG Lene Lykke Hvoslef 
Svendborg Sydfyn Rotary Klub 
E-mail: lene@hvoslef.dk 
Klubber: Faaborg, Langeland, Ringe,  
Svendborg, Svendborg Sct. Jørgens,  
Svendborg Sydfyn, Svendborgsund 

 

 

DU kommer med et forslag! 

Det er dit ansvar som rotarianer at være med til at modernisere og skabe 

forenkling i vores organisation. 

De forandringer, der er behov for, skal ikke dikteres fra Rotarys ledelse; 

nej de skal komme fra græsrødderne, der hvor du har føling med, at der 

kan ske forbedringer. 

 

Council on Legislation (COL) 

Det er Rotary Internationals (RI) ”Lovgivningsråd”, der 

træder sammen hvert 3. år, hvor en repræsentant fra hvert af 

RI’s 529 distrikter stemmer om de indkomne forslag. 

Der kan foreslås lovbestemmelser, der søger at ændre RI’s 

grundlov, RI’s forfatning, RI’s vedtægter og grundlovene for 

Rotaryklubber og Rotaract-klubber. 

Næste gang ”Lovgivningsrådet” træder sammen bliver i april 

2022 i Chicago. 

De forslag, der bliver godkendt, træder i kraft 1. juli for det 

følgende Rotary-år, efter godkendelse på RI Convention, der 

er RI’s højeste myndighed. 

 

 

 

Fremgangsmåden 

Alle aktive medlemmer kan fremsætte forslag, der dog først skal godkendes i klubben. 

Kan din klub godkende forslaget, så skal det sendes til COL-repræsentanten for D-1461, Leif Kenrad, 

Aabenraa RK, senest den 1. september 2020. 

Forslagene sendes derpå til distriktets klubber og kommer til afstemning på Årsmødet på 

Distriktskonferencen, lørdag den 3. oktober 2020. 

De vedtagne forslag sendes herefter til RI. 

Efter juridisk behandling, der sikrer opfyldelse af RI’s og USA’s love, samles alle forslag til afgørelse 

ved afstemning på COL. 

 

Tidligere større ændringer på COL 

På COL 2016 blev det vedtaget, at de enkelte klubber fik mere selvbestemmelse, så mødepligten 

kunne lempes og mødefrekvensen ikke behøvede at være hver uge. 

På COL 2019 var det især Rotaract-klubberne, der fra at være et RI program nu blev en del af RI, 

næsten på lige fod med Rotaryklubberne. 

 

Distrikt 1461’s COL-repræsentant er PDG Leif Kenrad, dg1461-1415@rotary.dk.  
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