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Kjære Rotary venner, 

TID FOR TAKK

Dette er uken Rotary-hjulet beveger seg et nytt hakk. Det er tid for å reflektere over det året vi har bak 

oss - og for å se fremover på det året vi har foran oss. Det er viktig at vi i denne prosessen ikke bare 

fokuserer på endring - det er også viktig at vi sikrer kontinuitet - at hjulet beveger seg jevnt - ikke i hopp 

og sprett. Derfor er vår tradisjon med årlig skifte av tillitsmenn koblet med aktiv involvering av "Past" 

som støtte og "Incoming" som opplæring sammen med den som har vervet. Derved sikrer vi god drift 

og kontinuitet. 

For 12 måneder siden overtok jeg fra IPDG Per ansvaret for et distrikt som fremstår som godt og 

veldrevet med i hovedsak meget godt fungerende klubber som engasjerer sine medlemmer i fellesskap 

og i arbeidet for å gjøre en forskjell for andre som trenger vår innsats. Jeg innbiller meg at jeg lørdag 

kan overlevere til DGE Inger-Britt et like vel fungerende distrikt. 

Vi har i dette året fått realisert de viktigste målene vi satte oss før vi startet: 

o Bidratt med EN MILLION kroner til Polio Plus i 2008-2010 

o Snudd en langvarig årlig nedgang i antall medlemmer 

Vi hadde håpet å få en vekst på 45 nye medlemmer - men måtte nøye oss med +12. Vi kan likevel 

være stolte av det vi har fått til - 2290 er et av bare tre distrikter i sone 16 som ikke har nedgang i 

medlemstallet. 124 medlemmer har av ulike grunner sluttet. Dette utgjør 6 % av antall medlemmer 

1.7.2009 og er ikke urovekkende. 136 nye medlemmer gjør oss til en yngre og mer mangfoldig 

organisasjon. Dette er en jobb som må fortsettes hver dag, hvert år. 

Klubbene i distriktet har i år bidratt med US $ 42.345 til TRF annual fund i tillegg til de store bidragene 

til Polio Plus. noe lavere enn vår målsetting på US$ 35 pr. medlem, men sett i sammenheng med det 

store løftet til Polio Plus bør vi likevel si oss fornøyd. 

Jeg vil takke for all  innsats som har vært lagt ned for Rotary i distriktet og i særdeleshet i klubbene. 

Det er i klubbene Rotary skapes - det er i klubbene Rotary ER! Det er gjort en stor innsats av mange - 

men jeg vil i denne sammenheng likevel tillate meg å fremheve Kongsgaard RK som under President 

Elisabets ledelse har skapt nesten utrolige resultater: 

o 11 (elleve) nye medlemmer 

o INGEN avgang, dvs en medlemsvekst på 31 %. 

 i tillegg å nå målsetningene for bidrag til Annual fund så vel som Polio Plus - på toppen av stor positiv 

lokal aktivitet. TAKK Elisabet og resten av Kongsgaard - dere har vist oss at hardt og jevnt arbeid gir 

resultater. 

En Guvernørs viktigste belønning er positive, inspirerende møter med Rotarianere i inn- og utland. 

TAKK ALLE SOM HAR MØTT MEG MED ÅPENT SINN. TAKK TIL ALLE FOR STERK INNSATS 

Ha et fortsatt godt og givende Rotary liv. Ikke glem at selv om vi nå skifter motto vil det også i 

fortsettelsen gjelde at 

ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.
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