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VeLkommen
Randers Business Breakfast Rotary Klub

Vi udvikler,
imens du sover
Vi er byens yngste Rotaryklub, charteret i 2006. Medlemmernes
gennemsnitsalder er lavere end den er hos andre Rotaryklubber. Vi
repræsenterer den nye generation af rotarianere, der stadig støtter op om
moderorganisationens nøgleværdier og motto: Service Above Self, men gør
det på en tidssvarende måde, der matcher moderne menneskers liv.
Randers Business Breakfast Rotary Klub skabes og formes af dens
medlemmer. Her kan du aktivt påvirke indhold og resultat. Dine bidrag og
din energi er afgørende. Vi er mange vidt forskellige medlemmer, og det er
bl.a. det, der gør dit medlemskab indholdsrigt og givende.
Klubbens mødeaktivitet ligger primært om morgenen. Dette gør det
nemmere for familiemødre og – fædre at passe sit medlemskab ind i en
måske travl hverdag.

Den gode historie
Randers Business Breakfast Rotary Klub er sat i verden for at være
innovative og redefinere Rotary, en global trend, der begyndte at vinde
indpas i Danmark midt i 00'erne.
Formålet med at etablere en ny Rotaryklub i 2006 var at skabe en klub, der
kunne stå med Rotarys nøgleværdier samtidig med, at den kunne bryde
med vanetænkning og fordomme omkring organisationen.
Den nye klub arbejdede fra dag ét med idégenerering og innovation og
involverede det enkelte medlem aktivt under morgenmøderne. På den
baggrund fremkom klubbens navn: Randers Business Breakfast Rotary Klub
- vores slogan er: 'Vi udvikler, imens du sover'
Vores formål afspejles for øvrigt også i navnet: Vi ser og skaber nye
muligheder for byen og for den enkelte baseret på videndeling,
synliggørelse og aktivering af kompetencer i netværk. Randers Business
Breakfast Rotary Klub skal være en arbejdende, dynamisk platform, som kan
sætte skub i relevante og aktuelle temaer, der rækker ud i erhvervslivet, det
omkringliggende samfund og det globale perspektiv.
Morgenmøderne er som udgangspunkt involverende arbejdsmøder, hvor
dagens morgenmad nydes, mens alle aktivt bidrager til netværket.
Som et helt naturligt resultat af denne proces er vi blevet systemets
teenagere. Det er sjovt, det er spændende, det rykker, og det giver helt sig
selv, at det overordnet er 'Service Above Self', fordi vi slet ikke kan gøre det
alene. Vi vil gerne dele med resten af verden.

Hvad er Rotary?
Et unikt lokalt og internationalt netværk, der giver mulighed for menneskelig
og faglig udvikling.
Rotary er for dem, som vil udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre
– for lokalsamfundet og for den internationale verden.
Rorary har som formål at fremme og styrke viljen til at tjene andre.

Mødeform
Morgenmøderne kræver ofte aktiv indsats og deltagelse fra medlemmerne.
Møderne afholdes dels i klublokalet, dels hos virksomheder, institutioner o.l.

Klubbens medlemmer
Aktive erhvervsfolk, ledere og selvstændige med vidt forskellig baggrund og
på tværs af brancher. Vi interesserer os for udvikling; vi ønsker at lære andre
ledere at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer. Vi er
mennesker, der kan og vil engagere sig i klubbens aktiviteter.
Hvordan bliver du medlem?
Måske er du blevet inviteret eller opfordret til at søge medlemskab, men du
kan også selv henvende dig til et eksisterende klubmedlem, som vil indstille
dig som nyt medlem på næstkommende møde. Efter en kort indsigelsesfrist
vil du blive inviteret med som gæst til vores morgenmøder, normalt fire.
Dette introforløb er gratis for dig. Herefter vil du blive bedt om at tage
endelig stilling til fuldt medlemskab.
Vi tilstræber størst mulig diversitet og spredning på brancher og faggrupper;
der kan i denne forbindelse blive skelet til dit erhverv, når du søger
optagelse.

Mere om formål/vision og værdier
Klubbens strategihus blev bygget på det årlige klubdøgn i 2012,
hvor Randers Business Breakfast Rotary Klub's vision og
værdigrundlag blev formuleret:

Randers Business Breakfast
Den strategiske ambition

Rotary International
Strategic ambition

“RBB vil være
det mest attraktive og indflydelsesrige
netværk i Østjylland”
Værdigrundlag
Udfordrende

Ansvarlighed

Netværk

Sjov og alvor

Innovative
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Videre herfra
Du modtager prøve-login fra klubbens CICO (hjemmesideansvarlig) samt
praktisk information omkring online-tilmelding til møderne.
Som gæst eller nyt medlem vil du på et af de første møder få mulighed for
at give en kort præsentation af dig selv. Her kan du eventuelt fortælle, hvad
du forventer af klubben og dit medlemskab samt, hvad klubben kan
forvente, du vil byde ind med.

Rotary International
Rotary International er er en verdensomspændende organisation bestående
af Rotary klubber med ca. 1,2 mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark er
der ca. 11.700 medlemmer i 272 klubber.
En rotaryklubs medlemmer er kvinder og mænd, som repræsenterer et
bredt udsnit af det omgivende samfunds brancher og erhverv.
Et af Rotarys vigtigste formål er at arbejde for fred og forståelse, ikke kun på
verdensplan, men også i de lokale samfund. Andre af Rotarys formål er at
arbejde efter høje etiske idealer og at bidrage til en omfattende humanitær
og uddannelsesmæssig indsats, ikke mindst i ulandene.
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Mærkesager
En af Rotary International's vigtigste og vel mest kendte mærkesager er
organisationens omfattende program for udvekslingsstudenter. Hvert år
sendes et par hundrede studerende fra Danmark til udlandet og fra udlandet
til Danmark. På verdensbasis udveksles flere tusinde hvert år. Studenterne
indkvarteres hos Rotaryfamilier under betryggende forhold. De unge får en
oplevelse for livet samt en solid personlig ballast i livets rygsæk.
Samtidig fremmer programmet forståelsen for andre landes kulturer og
gavner forholdet mellem verdens lande både på kort og lang sigt.
Rotary's mest bemærkelsesværdige globale projekt, Polio-Plus, har bidraget
til udryddelsen af sygdommen polio over hele verden.
Rotarys Center for International Studies fokuserer på studier i fred og
konfliktløsning.

kontakt os
Har du spørgsmål eller har du brug for mere information,
er du altid velkommen til at kontakte os:

Randers Business Breakfast
E-mail:kontakt@rbb-rotary.dk
Yderligere information findes på

www.rbb-rotary.dk
www.rotary.dk

