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Orientering fra din 
distriktsguvernør 
Christian Boldsen

Om USYNLIGHED!!
Selvfølgelig vil de fleste af os gerne 

have lidt flere medlemmer i Rotaryklub
ben.

Af tre grunde:
1. Vi kan løfte mere, når vi er flere 
    i klubben.
2. Vi kan som klubmedlemmer 
    ”få” bredere sparring fra 
    kammeraterne.
3. Vi  får udbredt kendskabet til 
    Rotary i lokalsamfundet.

De klubber, der har egentlige ven
te lister, er få – men de er der: De er 
synlige.

At tiltrække NYE 
MEDLEMMER handler om 
SYNLIGHED og gode oplevelser

FASTHOLDELSE af medlemmer handler 
meget om at have gode møder, et godt klubliv.

I Rotary er vi ALT for usynlige. Det gælder 
os som klubber – det gælder også Rotary på 
verdensplan. Undtagen lige der, hvor vi gør en 
forskel. DE kan mærke os!

Lad os koncentrere os 
om synligheden af  vores 
egen klub - først!!

Synlighed giver omtale som øger interessen 
for Rotary. Det giver medlemmer.

Synlighed skabes, hvis man sætter det i 
system!

Synlighed er:  
 systematisk at invitere  klubber udenfor 
”familien” (f.eks. Roundtable, Junior Chamber 
og  Lions) med til de fleste af jeres møder med 
erhvervssigte.

 ved opringning at invitere de virksomhe der i 
jeres område, der kunne have interesse i netop 
det program, I har på en bestemt aften.

 at lave projekter sammen med enhver 
organisation, som kan være med til at bære 
projektet igennem til  yderligere succes.

 facebook–opdatering af jeres møder og pro
jekter. Udnævne nogle ansvarlige i klubben.

 at have  et PRudvalg, der koordinerer jeres 
indsatser for at være synlige.

 at gå med nål – i hvert fald, når man ikke er 
i Rotaryregi. 

 at I internt i klubben dels har besluttet, hvad 
jeres mål er, dels at I gør målene både kon kre
te, synlige og målbare for kammeraterne – og 
med klar opgavefordeling.

 at alle hvert år har lov/forpligtelse? til at invi
tere en bekendt med til Rotarymøde – gratis.

                  Christian.

Hvem betaler 
for End Polio 
Now?

Som be
kendt var det 
Rotary, der i 
80erne tog 
initiativet til 
kampen mod 
polio, og det 
er uomtvistel
igt, at det har 
været vores 
største ver
densomfat
tende projekt 
nogensinde. 
Men heldigvis står vi ikke alene i 
kampen. Rent praktisk er det WHO og 
Unicef, der normalt varetager vaccina
tionerne, bl.a. hjulpet af rotarianere på 
de store immuniseringsdage. Og økono
misk bliver kampen understøttet af rigtig 
mange regeringer og organisationer.

Totalt set forventes kampen mod 
po lio at koste 15 mia. US $. Heraf har 
Rotary betalt ca. 10 %, nemlig 1,5 mia. 
$. Heldigvis bliver vi understøttet af Bill 
og Melinda Gates Fond, der som den 
største bidragsyder har givet 2,9 mia. $.

Det officielle USA kommer lige efter 
med et bidrag på 2,6 mia. $, mens 
Danmark mere beskedent har givet 37 
millioner $  flot overgået af Norge med 
305 millioner.

Flere tal om både økonomi og 
bekæmpelse af polio kan findes på 
hjemmesiden www.polioeradication.com

Eig



NYT I 1440 - NOVEMBER 2016 2

Hansholm RK’s jubilæums-
projekt er afsluttet

Torsdag den 1. september gik Dannebrog til tops på en 
nyopsat flagstang ved Hanstholm Asylcenters børnehave 
på Fyrvej i Hanstholm. Det markerede afslutningen på et 
projekt, som var sat i gang i anledning af, at Hanstholm 
Rotaryklub den 23. marts i år kunne fejre sit 50 års char
terjubilæum.

Finansieringen af projektet er kommet fra forskellige 
sider: Grundbeløbet var en del af overskuddet fra kon
certen i Europahallen i Aalborg i februar i år: ”Flygtnin
gestemmer”, en koncert der var arrangeret i et samarbejde 
mellem Folkekirkens Asylsamarbejde, Dansk Røde Kors 
og Rotary Danmark. Endvidere er der indgået pengegaver 
fra Han Herred Rotary klub, Thisted Rotary klub og 
Sydthy Rotary klub i forbindelse med fejringen af klubbens 

jubilæum. Endelig har Hanstholm Rotary klubs Fond 
fordoblet de indkomne beløb.

Formået med projektet var at støtte Asylcenteret med 
ting, som man ikke havde i forvejen, og som kunne give 
mulighed for nye aktiviteter og større trivsel. Donation
erne bestod blandt andet i et bordtennisbord til Asylcen
teret og legeredskaber og en flagstang til Asylcenterets 
børnehave på Fyrvej.

Fundamentet til flagstangen blev støbt i forsomme
ren af medlemmer fra Hanstholm Rotary klub, og om 
formiddagen den 1. september blev flagstangen rejst 
og indviet på behørig vis i overværelse af børn, medar
bejdere ved børnehaven og medlemmer af Hanstholm 
Rotaryklub.

Jens Erik Hald

Rotaryklubberne i Jammerbugt Kom
mune, Han Herred, Aabybro og Pandrup 
har uddelt Rotary Erhvervspris 2016 ved 
et festligt arrangement på Restaurant 
Nordstjernen, Blokhus.

100 deltagere overværede prisover
rækkelsen, der for første gang blev 
tildelt tre virksomheder, der hver for 
sig er initiativrige med en dynamik og 
indsats, der både fremmer kendskabet til 
Jammerbugt Kommune og bidrager til 
at fremme beskæftigelsen – og fastholde 
denne i området.

ESS Technology A/S – er en førende 
leverandør inden for den grafiske industri 
world wide med udvikling af kundetilpas
sede løsninger.

MEB Smedie og Overfladebehan
dling ApS  udfører smedeopgaver i alle 
afskygninger. Opgaverne udføres i frem
tidens materialer, i tæt samarbejde med 
kunden, kundens ønsker og krav til stil.

PanPac Engineering A/S – har mere 
end 20 års erfaring med robot palle
teringsanlæg og ses som de førende i 

Europa inden for robot palletering af 
sække. 

De tre virksomheder har fuldt ud for
stået at udnytte og benytte hinandens 
kompetencer og viden på tværs af for
retningsområder  og derigennem ud
nytte de synergier, der ligger i at trække 
på hinanden i forhold til kompetencer, 
sæsonudsving, hinandens projekter og 
det at være tæt på hinanden og følge 
hinanden tæt, både som virksomheder, 
ledelser og medarbejdere. Virksom
hederne udfører deres virker på – og ud 
fra –  samme fælles adresse i Industri
byen i Pandrup.

Med prisen fulgte et kunstværk 
udført af en lokal kunstner.

Formålet med erhvervsprisen er 
”gennem omtale at give beboere og er
hvervslivet i kommunen kendskab til de 
initiativer, der er medvirkende til at pro
filere kommunen såvel nationalt som 
internationalt, ligesom det er ønsket at 
præmiere lokale erhvervsinitiativer”.

Brian Bertelsen

Erhvervspris i Jammerbugten 
gik til tre virksomheder

Prisoverrækkelsen blev foretaget af Pandrup RK’s præsident, Kim Carøe Aarestrup. Efter ham 
ses fra venstre Gert Gotfredsen, ESS Technology A/S, Morten Nysted og Torben Mogensen, 
PanPac Engineering A/S, samt Michael Eberhardt og Michael Bjerregaard, MEB Smedie og 
Overfladebehandling ApS.
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Aalborg Østre RK har i oktober mar
keret klubbens 60års fødselsdag med 
en fin fest og med udgivelse af et flot 
jubilæumsskrift.

Men det var ikke gjort med det. ”De 
Ældres Råd”, som er et udvalg i klubben 
med otte seniorer, der havde fået til op
gave at lave jubilæumsskriftet, foreslog, 
at man også skulle udgive en bog, der 
skulle fortælle hele historien om Rotary 
i Aalborg. 

Det er der kommet en fornem bog ud 
af, som blev præsenteret ved klubbens 
møde den 8. november, hvortil var 
ind budt en del gæster, bl.a. borgmester 
Thomas KastrupLarsen.

Udvalgets formand, Peter Mourit
zen, fortalte om det samarbejde, som 
udgivel sen havde skabt mellem Aalborg
klubberne, der hver især var dykket ned 
i gammelt arkivmateriale for at levere 
stof til bogen. Han var stolt over, at det 
var lykkedes med dette samarbejde, 
og at det havde resulteret i en samlet 
beskrivelse af Rotarys og af byens 
udvikling.

Bogen er skrevet af Jørgen la Cour
Harbo, og han fik efterfølgende ordet 
for at fortælle lidt om bogens indhold 
– med musikledsagelse leveret af Lars 
Boye på flygel, der spillede et potpourri 
af kendte melodier fra de mange år, der 
har været rotaryklubber i Aalborg.

8 klubber i Aalborg 
kommune
     Den første klub i Aalborg blev char
tret i 1927 som Aalborg Rotary Klub 
med chefredaktør L. A. SchiøttzChris
tensen som initiativtager. Han havde 

Aalborg viser vej – med en unik bog om Aalborgs 
rotarianere gennem et lille århundrede

oplevet Rotary på en rejse til USA, og 
efter hjemkomsten fik han startet den 
3. klub i Danmark. Det gik godt med at 
hverve medlemmer, og i 1952 blev det 
aktuelt at danne en klub mere – Nørre
sundby RK på den nordlige side af 
Limfjorden. I 1956 havde klubben igen 
fået vokseværk, og det dannede basis 
for at starte Aalborg Østre RK. I denne 
forbindelse ændrede fadderklubben 
navn til Aalborg Vestre RK. 

Samtidig havde klubben kræfter til 
også at hjælpe en klub i gang i Nibe. Al
lerede i begyndelsen af 60erne opstod 
behovet for endnu en klub, og det førte 
til start af Aalborg Søndre RK i 1963.

I 1968 var der grundlag for at eta
blere endnu en klub nordenfjords, og 
det førte til chartring af Stigsborg RK – 
den første klub i Aalborgområdet, der 
holdt aftenmøder. Og det blev Aalborg 
Stigsborg RK, der stod fadder til den 
næste klub, Aalborg City RK, der blev 
chartret i 2007 som morgenklub med 
møder på Hotel Phønix, hvor Aal
borg RK i sin tid startede. Det er også 
Stigsborg, der sammen med distriktet 
lige nu har taget teten med at starte en 
international klub i Aalborg, og som 
forhåbentlig når chartring inden for det 
næste halve års tid. 

Dermed kommer vi op på i alt otte 
klubber i Aalborg Kommune, ligesom 
også Aalborg Rotaract klub omtales. 
Bogen indeholder en uddybende 
beskrivelse af de enkelte klubber, deres 
historie og deres fokusområder, og er 
rigt illustreret med nøglepersoner i klub
bernes arbejde.

Erhvervsnetværk
Jørgen la CourHarbo omtaler Rota

rys store betydning som erhvervsnet
værk i Aalborg og giver gode eksempler 
på, hvad det har betydet for byens 
udvikling og erhvervsliv. 

Således var det rektor Willum Han
sen, der i sine tre minutter i Aalborg 
Østre RK i 1960 luftede tanken om 
etablering af et universitet i Aalborg, 
og rotarianere har også været direkte 
impliceret i etableringen af bl.a. Aal
borghallen, Musikkens Hus, Aalborg 
Kunstmuseum, Aalborg Symfoniorkester 
og marinemuseet Springeren.

En stor del af Rotarys aktiviteter 
drejer sig om ungdommen og ikke 
mindst ungdomsudvekslingen. Bogen 
indeholder små beretninger fra flere 
udvekslingsstudenter, 
der samstemmende 
fortæller, at deres 
ud veksling har haft 
stor betydning for 
dem, ikke kun under 
opholdet, men i sær
deles hed frem ad rettet.

Som nævnt indled
ningsvis er det en flot 
bog i stort format og 
med mange illustra
tioner. Alle medlem
mer i de omtalte 
klubber har forlods 
købt bogen – og 
andre kan købe den 
hos boghand lerne i 
Aalborg for 200 kr.

Eig

Th.: bogens forside med 
udvekslingsstudenter 
ombord på ”Loa”.

Herunder: Tre nøgle
personer bag bog
udgivelsen: Tovholder 
Peter Mou ritzen, 
forfatter Jørgen la 
CourHarbo og 
præsident i Aalborg 
Østre Knud Vester
gaard, der også har 
stået for trykning af 
bogen.
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Rotary er som bekendt en international or
ganisation, selv om vi først og fremmest forbinder 
Rotaryliv og oplevelser med den klub, som vi nu 
engang er medlemmer af.

Men også på distriktsplan er der mange funk
tioner, som giver mulighed for at udbygge Rotary 
netværket og give dig indsigt i, hvor alsidig en 
organisation Rotary faktisk er.

Lige nu sendes opslag til distriktsguvernør 
201920 ud til klubberne. Det er et rigtigt spæn
dende hverv, som giver et hav af oplevelser, både 
under uddannelsen til guvernør og under besø
gene i distriktets klubber. Og det giver spændende 
opgaver og inspiration til klubben.

Søger du nye udfordringer?
Der er mange spændende 
opgaver i vort distrikt

Men vi har også lige nu 
følgende funktioner, som 
skal besættes:

Assisterende guvernør i områderne 
2 (Vendsyssel), 3 (Aalborg) og 6 (Kronjyl
land). Som AG’er har du den ”daglige” 
kontakt mellem distriktet og 78 klubber 
i dit nærområde. Du bliver også medlem 
af distriktsrådet og får god føling med og 
indflydelse på distriktets arbejde.

Distriktets COL-repræsentant. Har 
du lyst til at deltage i Rotary Internationals 

lovgivende forsamling i 2019? Funktionsperioden 
er Rotaryårene 20172020, og ansøgninger skal 
være distriktet i hænde 16. januar 2017.

Formand for distriktets VTT-udvalg – 
tid ligere kendt som GSE. Du holder kontakt til 
internationale klubber, som vi søger udveksling 
med, og sørger for praktiske aftaler vedrørende 
udvekslingerne, både in og outbound.

Rotary Foundation har 100 års jubilæum 
i juni 2017. I den anledning planlægger Rotary 
Danmark en bred indsats for at styrke kendskabet 
til Rotary. Til at hjælpe med dette arbejde søger vi 
et medlem til distriktets PRudvalg.

Læs mere om de forskellige funktioner på Ro
tary.dk under Distrikt 1440 >Stående dokumenter 
>Funktionsbeskrivelser. 

Og kontakt mig gerne for yderligere oplysnin
ger. 

Christian Boldsen
Distriktsguvernør 201617, Tlf. 40 99 29 00

Fra distriktets side kan vi ikke opfordre nok til, at ALLE rotarianere sætter kryds i kalenderen den 
3. februar  og på den dag høre meget kompetente folks erfaring med netværk, og i forlængelse heraf: 
udnytte det erhvervsnetværk, vi har i Rotary.

Inspirationsdagen er for rotarianere! Dagen er for dem, der ud over egne klubkammerater også har 
lyst at netværke erhvervsmæssigt med rotarianere fra andre klubber.  Herligt, at ViborgAsmild sætter 
dette  forhåbentlig tilbagevendende  initiativ i søen. Til lykke med det!                Christian Boldsen

Distriktsgolf stopper
I de to sidste år har deltagerantallet til distriktsgolf kun været på omkring 20 deltagere, 

rotarianere og partnere. Det kan der være mange forklaringer på, men en af dem er for
mentlig, at Lars Larsen de to sidste år har arrangeret en stor international golfturnering i den 
samme weekend på banen i Himmerland. I guvernørgruppen har vi derfor vurderet, at vi 
ikke kan fortsætte med golfturnering i den samme weekend. 

Er den ringe tilslutning udtryk for, at rotarianere ikke længere er interesseret i distriktsgolf? 
Eller skal vi finde et andet tidspunkt for turneringen? En mulighed var jo i maj i stedet. Jeg 
har rejst spørgsmålet på PrePetsmøderne, og der var stemningen klart for, at vi helt skulle 
stoppe med distriktsgolf.

Vi har derfor i Guvernørgruppen bestemt, at der ikke bliver afholdt Distriktsgolf i 2017
18, men vi vil gerne have klubbernes holdning til distriktsgolf. En mulighed er at afholde 
den i maj, og hver gang mere centralt i distriktet. Efter jeres tilbagemeldinger, vil vi i foråret i 
Guvernørgruppen tage endelig stilling til Distriktsgolf.

Egon Jensen, DGE



NYT I 1440 - NOVEMBER 2016 5

Område 1:
Jens Gram, Skagen RK. 
Mail: gram@globesat.dk:
Frederikshavn, Frederikshavn Bangs
bostrand, Frederikshavn City Morgen, 
Sindal, Skagen, Skagen Morgen, Sæby.

Område 2:
Vakant
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, Hjørring 
Morgen, Hjørring Vestre.

Område 3:
Henrik WestenJensen, 
Aalborg Søndre. 
Mail: marsmerkur@mail.dk:
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, 
Aalborg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, 
Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg 
Østre.

Område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK. 
Mail: trapsandevej@gmail.com:
Han Herred, Hanstholm, Nykøbing Mors, 
Pandrup, Sydthy, Thisted, Aabybro.

Område 5:
Gert Bang Larsen, Farsø RK.: mail@
bygningsmalerenfarsoe.dk:
Farsø, Hadsund, Hobro, Løgstør, Skive, 
Skive Fjord Morgen, Skivehus, Aars.

Område 6:
Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre 
RK. Mail: 
hanspinnerupnielsen@gmail.com:
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, Randers 
Business Breakfast, Randers Søndre, 
Randers Vestre, Randers Østre, Viborg, 
ViborgAsmild, Viborg Morgen.

Område 7:
Poul Sørensen, Hadsten RK. 
Mail: poul@kreativmarketing.dk:
Ebeltoft, Grenå, GrenåDjurs, Grenå
Go’morgen, Hadsten, Hammel, Hin
nerup, Rosenholm, Rønde

Område 8:
Christian Boldsen, Randers Vestre.
Mail: dg14401617@rotary.dk:
Klaksvikar, Thorshavnar.

Her finder du din 
assisterende guvernør

Klubbesøg 
november-december
21. nov. Kjellerup
23. nov. Randers Business Breakfast
24. nov. Randers Østre
28. nov. Randers Vestre
29. nov. Sindal
  1. dec. Hjallerup Morgen
  1. dec. Frederikshavn Bangsbostrand
  5. dec. Farsø
  6. dec. Rebild
  8. dec. Sæby 

Øvrige begivenheder:
26. nov. RLI Randers, modul 3
16. jan. Ansøgningsfrist DG 201920
11. mar. Start RLIkursus i Aalborg

Velkom-
men til nye 
medlemmer

NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg sendes til: Christian Boldsen,  
distriktsguvernør, DG1440-1617@rotary.dk 

Redaktør og layouter: Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub, ct@carsten-thomasen.dk

?

Farsø 
Bo Rasmussen

Hadsten 
Ole Hummeluhr
Peter Aschelund
Keld Sørensen
Lars O. Nonboe Kristensen

Hinnerup 
Lars Enøe

Hobro 
Per Kirstein Jensen

Kronjyllands Rotaract 
Mikkel Kirketerp Bundgaard

Rebild 
Pia Ankerstjerne

Sæby
Jan O. Pedersen

Thisted 
Tine Fenger Pedersen

Viborg 
Heidi Birch

Aalborg City
Poul Henrik Nielsen

Aalborg Nørresundby 
EvaLena Enstrøm

Aalborg Rotaract 
Alex Berg

Aalborg Østre
Henrik Schou

20 medlemmer er afgået ved 
døden, flyttet  eller udmeldt.

Tandhjulet er langsomt 
begyndt at dreje - igen!

Tandhjulet er langsomt 
begyndt at dreje for året 
201718. Vi har netop af
holdt den sidste PrePets. 
Jeg har været igennem 
GETS (guvernørtræning) 
i Stockholm, og de kom
mende præsidenter har 
fået de første hints om, 
hvad de skal i gang med. 
Der ligger et stort arbejde 
foran dem. Nye bestyrelser skal dannes, 
mange skal spørges og mange skal nikke ja til 
opgaven, og det gør rotarianere jo altid! 

På de tre PrePetsmøder har der været 
en god stemning og en god spørgelyst, 
og jeg håber, at alle har fået svar på deres 
spørgsmål. Skulle der dukke nye spørgsmål 
op, så kontakt mig, din assisterende guvernør 
eller en anden fra guvernørgruppen. Vi er 
altid til rådighed. 

Alle fik på møderne udleveret en manu al  
for 201718 til klubben for præsident, sek re
tær eller kasserer. Der var nogle klubber, der 
ikke var repræsenteret på møderne, og som 
endnu ikke har fået deres manual; fortvivl 
ikke, den får I senere. Manualen kan heldigvis 
ses online. Hvis I vil se den digitalt, findes 
den på Rotary.org’s hjemmeside.

Gå ind på Rotary.org>My Ro

tary > Learning & Reference>Document center>Club 
administration>Lead your club president /secretary/treasurer.

Det vigtigste for os alle, som skal være ledere i året 201718:  
Vi er i gang!!! Det var en stor fornøjelse at møde jer alle, en
gagerede, begejstrede og klar til at tage opgaven. Det lover godt 
for det kommende år. Husk, vi skal mødes igen til PETS 18. marts 
2017 i Grenaa.

To vigtige opgaver 
til den tid er at få 
Verdenspræsidentens 
ord gjort til vores og 
at få vedtaget vores 
budget for 2017
18. Budgettet ligger 
allerede nu på dis
triktets hjemmeside 
under Egon Jensen> 
PrePets> Budget 
201718.

Jeg glæder mig 
meget til at gennem
føre 201718 sam
men med jer, det kan 
kun blive godt!

Egon Jensen
 DGE


