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Rotary for fremtiden: «Making a Difference”

Jens Erik Rasmussen, Danmark

Rotary Coordinator Zone 16

Dg1470-1213@rotary.org
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Temaer i denne præsentation

• Hvordan kan Rotary forblive et relevant 
erhvervsnetværk? 

• Hvornår er klubben attraktiv?

• Hvordan kan strategiarbejde og Club Visioning
bidrage til dette? 
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Hvordan når vi frem til år 2129?
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Først skal vi stoppe dette tab
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Alder da de forlod  os

Medlemmer som forlod Rotary 1/7 2014 - 28/2 2015, Danmark
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Så skal vi finde ud af hvorfor de gik

1. Jeg blev aldrig involveret i noget..

2. Jeg fandt aldrig ud af hvad Rotary handler
om!

3. Jeg følte mig ikke velkommen…

4. Rotary var ikke min grej

5. Jeg flyttede til en anden by/position/familie
osv. 
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En medlemsstrategi i et ny lys, Klub- og distriktsniveau

1 Stands afgangen

2 Bliv ”lækker”

3 Øg Rotarys 
åbningstid

4 Start rekruttering

5 Forbliv spændende
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Tre ting en klub kan gøre for at Standse afgangen

1. Spørg!

2. Sørg for et godt program

3. Fortæl om Rotary



TITLE  |  8

Tre ting en klub kan gøre for at Blive attraktiv

1. Gennemfør en klubanalyse (self-
assessment)

2. Identificér klubbens DNA

3. Acceptér at nogen medlemmer 
går
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Tre ting en klub kan gøre for at  Øge Rotarys åbningstid

1. Kend dine naboklubber

2. Etablér en satellitklub

3. Ændr mødetid
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Hvad er Rotary Erhvervsforum (Rotary Business Network )?

• Et frivilligt samarbejde mellem  klubber

• En selvstændig mødeaktivitet, f.eks. En gang 
månedligt for de som er interesserede

• Og en lille ledergruppe efter Rotarys normale 
principper

• Møder med fast dagsorden

• Tid til at fokusere på egne problemstillinger

• Efter model fra BNI o.lign.
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Tre ting en klub kan gøre for at  Starte rekruttering

1. Sæt et mentorprogram i gang

2. Identificér den type medlemmer I vil 
have

3. Spørg!

PS! Yngre generationer tilslutter sig en SAG, ikke en KLUB!
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Tre ting en klub kan gøre for at  Forblive spændende

1. Læg en langsigtet plan

2. Sørg for at alle er involveret

3. Lad alle have deres eget Rotary
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Opsummering

• Sæt dig ind i zonens medlemsstrategi

• Brug værktøjerne på www.rotary.org

– Showcase, ideas, Rotary Club Central

• Vi er Rotary, men vi ejer ikke Rotary. Vi 
passer den til de næste tager over efter os

• Medlemshvervning angår os alle!

http://www.rotary.org/
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SPØRG 
FOR 

POKKER!!!


