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Emner i dagens præsentation

• Engagerede medlemmer er grundlaget

• Strategi – en ”vejviser”

• PR, Synliggørelse og rekruttering

• Muligheder i vedtægtsændringer

• Hvad kan Rotary Leadership Institute (=RLI) 
bidrage med
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Rotarys ”fotosyntese”

Bedre 
projekter

Mere PR

Mere 
opmærk-
somhed

Nye (!) 
medlemmer

Flere 
ressourcer



TITLE  |  5

Bedre projekter

Det eneste, der kan berøve en glæden 
ved at have gjort en god gerning, det 

er at få løn for den! 

Søren Kierkegaard
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Fokus på bærekraft
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Mere PR

Hvis noget ikke findes i medierne, 
findes det ikke!

Almenopfattelsen hos flertallet
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Hvad er Rotary?

• En global NGO og veldædig 
organisation

• For mænd og kvinder i alle aldre

• Med omkring 1,25 millioner 
medlemmer

• I omkring 34.000 klubber

• Som betjenes af 535 distrikter

• Der dækker mere end 200 lande og 
landeområder.

Men er det overhovedet interessant??
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Rotary i 2017 – Hvad taler vi om?

• Foundations 100 års 
jubilæum

• Samarbejde med 
andre organisationer

• (Strategisk) 
Planlægning

• Nye regler med øget 
fleksibilitet for 
klubberne

• Sociale medier

• Klassifikationskriteriet

• Rekruttering og 
fastholdelse (af 
medlemmer) som to 
separate discipliner

• Mødepligt og ugentlige 
møder

• Skifte hele ledelsen hvert år

• Rotary International

TIER OMTALER OM
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Kan vi få PR?

Eksempler fra Danmark:

2013-14: Iværksætterkampagnen

2014-15: Rotarydagen

2015-16: Arctic Winter Games

2015-16: Flygtningestemmer

2017-18: Det er op til JER!

Plus lokal presse!

Men vi skal enten fortjene den eller lave den selv!



TITLE  |  13

Opmærksomhed: Relevans-testen

Hvis min Rotaryklub forsvinder fra 
jordens overflade i morgen, hvad vil 

lokalsamfundet da have tabt?
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Rotary har så mange muligheder !
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Rotary har det hele
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Hvordan skal vi holde på vore NYE (!) medlemmer?

• Stop frafald! Alle klubbens medlemmer skal 
være loyale

• Storytelling: Fortæl om Rotary

• Styrk klubberne gennem 

– Distriktets Medlemskomité

– Club Self Assessment / Club Visioning

– Bedre uddannede ledere

– Tilpasning af vedtægter

• Styrk medlemmernes engagement gennem 
uddannelse som f.eks Rotary Leadership
Institute
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Nye tilbud i D2260
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Ressourcer er ikke bare penge

• Naturalier

• Tid

• Arme og ben

• ”Overskud”

• Imødekommenhed

• Gæstfrihed

• Etc..

• Og ikke bare vores egen!
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Spørgsmål?


