Rotary E-Club One of
Denmark er internetbaseret

Hvorfor en internetbaseret
Rotaryklub?

. . . så har du en computer med
internetforbindelse, kan du komme
indenfor i vores ”mødelokale” på
kommunikationssystemet Adobe
Connect.

Med Rotary E-Club One of Denmark
kan man stadig være med i en dansk
Rotaryklub, selv om man er meget på
farten – når bare man har adgang til
internettet, en computer (tablet eller
smartphone med brug af en app) og
headset.

E-klubben holder klubmøde kl. 20:15- 21:15
første og tredje tirsdag i måneden (fra
2017).
Med blot to klik på din computer kan du
være med.
Du finder os på adresserne
www.rotary.dk og
www.rotaryeclubonedenmark.com.
På hjemmesidernes menubjælke klikker du
på e-klubbens mødelokale, og du er til
rotarymøde i cyberspace som gæst i Rotary
E-Club One of Denmark.
Et andet felt i menubjælken på
www.rotaryeclubonedenmark.com finder du
Diskussionsforum, som giver dig direkte
adgang til klubmødereferaterne og
powerpoint/video.
Hvis man opholder sig i en fjerntliggende
tidszone eller bare ikke kan nå at være med
til klubmødet på computeren, får man altså
her en ekstra mulighed for at følge med i
klublivet på en let måde. Forummet har et
format som en weblog og muliggør interaktiv
deltagelse (”reply”).

Man kan sidde hjemme og passe børn
eller børnebørn og gå til Rotarymøde foran computeren, en iPad eller
smartphone.
Er man bevægelseshæmmet af den ene
eller anden årsag og har svært ved at
komme af sted eller har svært ved at høre
i en større forsamling – ingen hindring, når
bare man har en computer, en iPad eller
smartphone.
Og ikke at forglemme rotarianeren, der
f.eks. bliver udstationeret eller har slået sig
ned i udlandet som fastboende. Og her er
der en bonus: Klubsproget er dansk, så
man kan oven i købet holde sit modersmål
ved lige.
Den første e-klub i Rotary International blev
chartret i 2002 i USA. I oktober 2016 var
antallet af e-klubber over 320. De er nu
ligestillede med traditionelle Rotaryklubber.
Forretningsudvalget i Rotary Danmarks
Råd har givet E-Club One of Denmark
status som internetbaseret Rotaryklub for
alle fem danske Rotarydistrikter.

