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Referat Counsellor og PO møde i Distrikt 1470 

Møde: onsdag 6. marts 2019 (referat offentliggjort d. 18. marts 2019) 

Tilstede fra distriktet: Lene (VDC og ADC-in), Jette (ADC-out) Christian (ADC-in), Bodil (DPO) 

Afbud: Karin (DC) 

Tilstede fra klubberne: CC/PO tilmeldte: 39 + 6 gæster.  

23 afbud og 38 ubesvarede 

 

1. YEP multidistrikt Danmark v/Lene 

Multidistrikt Danmark består af de 5 distrikter i Danmark, og er øverste organ for YEP i Danmark, 

som håndterer al dialog med udlandet vedr. fordeling af studenter (både outbound og inbound) 

samt evt. problemer der er eskaleret til hjemrejser som distriktet/klubben ikke selv kan klare! 

Der er en Charman (pt. Poul Risager) og 4 assisterende Charmans (2 for inbounds: Torben Kjær 

Nielsen og Rigmor Lauridsen og 2 for outbounds: Hans Gjaldbæk og Torben Bo Nielsen) 

Derudover er der en Charmain for Short Term programmet (pt. Jakob Volther) 

Læs mere her: https://www.rotary.dk/yep/multi-district-denmark 

 

2. Brug af den nye database for CC v/Lene 

Visning af hvordan man melder til og fra til f.eks. disse Counsellor og PO møder (VIGTIGT!). 

Der har været fejl i tilmeldingen, men det skulle være rettet nu.  

Der kommer en vejledning til brug af databasen (kommer til at ligge på enten 1470.dk eller på 

Rotary.dk, under ”Ungdomsudveksling” og derefter ”Kun for YEOere”). Tjek det sidste link ofte – 

da der konstant kommer opdateringer - - 

 

3. Inbound status for S18, W19 & S19 v/Lene 

Status er følgende for indeværende: 

• S18 – 25 studenter, 1 Early Return (ER) – der er registreret i GL. Database! 

• W19 – 5 studenter (4 fra Australien og 1 fra Brasilien) - der er registreret NY database! 

• S19 – 29 studenter regner vi med at modtage, heraf skal 2 til Grønland – de bliver registreret 

NY database! 

S18 hjemrejse datoer – få rykket studenterne for det NU! – og sørg for at lægge det ind i 

databasen (den gl. Database!). 

Fra S19 holdet foregår al sprogundervisning i Gentofte i 3 hold (er flyttet i andre lokaler, så det 

nu er ca. 5 min. gang fra stationen). Den konkrete undervisningsdag planlægges efter hvornår 

værtsklubben har møde – for at undgå sammenfald. 

https://www.rotary.dk/yep/multi-district-denmark
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S19: Guarantee Forms forventes indenfor den næste måneds tid – så vær parate til hurtigt at få 

afklaret skole og afholdelse af Skype samtale med den mulige inbound. Vigtigt: der modtages 

ikke veganere (bør være screenet inden de fordeles til klubberne). 

Spørgsmål: der blev spugt om flere detaljer kunne deles ift. årsag til hjemsendelser.  

Svar: da det ofte er personlige årsager, som ikke ønskes delt aht. studenten, så kan dette ikke 

imødekommes, men hvis der er tale om besøg på Christiania, så vil dette blive nævnt. 

Alle bør være informeret om at Euro busturen er ændret, da der kun er 3 busser i år – i stedet 

for 4 tidligere (primært pga. færre studenter på landsplan). Dato: 21/5 – 7/6 2019. 

Alle inbounds (S18 og W19) er inviteret til ”kapsejlads” af KDY via Skovshoved Rotary Klub. 

Forventeligt d. 14. maj 2019 – invitationer udsendes lige før Påske! 

 

4. S19 registrering i den nye database v/Lene 

Studenten får adgang til databasen (login og kode), så snart Guarantee Form er udfyldt og 

returneret. 

Studenten skal selv udfylde alle personlige oplysninger, men klubben (CC) skal sikre det er 

udfyldt, og at der ingen mangler er! 

CC skal udfylde alle ”Contacts”. 

Pt. er det kun Multidistriktets Chairman der kan uploade ”travelplan”, så den må fremsendes til 

Lene eller Christian, som så sørger for opdatering. Men når det bliver muligt, er det CC som er 

ansvarlig for at indtaste oplysninger i Travelplan! 

Der bør være adgang for Assisterende Counsellors til databasen, men det forudsætter, at de er 

korrekt oprettet på Rotary.dk – under klubbens ledelse/funktioner.  

 

5. PO og databasen v/Bodil 

 

S18, bopælsmarkering flyttet for 5 studenter (ift. match med datoer). 

Husk at flytte bopælsmarkering for studenter der flytter (gælder OGSÅ i den nye database). 

 

Mangler aflevering af PO erklæring for sidste værtsfamilie fra 2 klubber – aflevering er aftalt! 

 

Vær opmærksom på nye PO-skemaer og ny afleveringsform – se i den opdaterede vejledning på 

1470.dk (PO skal selv uploade for alle undtagen sig selv!). 

Hvis I har udfordringer med at få afleveret til tiden, så tag fat i DPOen! 

 

6. Team 2019/20  

Ift. landønsker og tildeling af værtsland: 

• 21 studenter har fået 1. prioritet 

• 9 studenter har fået 2. prioritet 

• 2 studenter har fået 3. prioritet 

• 1 student har fået 4. prioritet 
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Vigtigt at huske at kommunikere at der er tale om ”landeønsker”, og Rotary kan ikke love 

bestemte lande. 

Der udveksles ikke med Peru og Ecuador. 

Forsikringsforhold – fysioterapi er sat til 5.000 kr, bagage & udstyr er op til 10.000 kr (tages i 

detaljer i familiebriefingen). Det er op til familierne selv at tegne evt. ekstraforsikring. 

 

7. Team 2020/21 v/Jette 

HUSK at aflevere ”erklæring om deltagelse i ungdomsudvekslingsprogram i distrikts 1470” 

(erklæringen er sendt på mail til alle klub counsellorer og ligger nu på 1470.dk). 

Alt foregår i den nye database! 

Der er aktuelt 7 ansøgere – én allerede tildelt en klub. 

Hvis I har ansøgere som direkte søger jeres klub, så giv Jette besked – så studenten ikke fordeles 

til andre. 

Der skal mindst 30 studenter for at programmet kan ”løbe rundt”. 

Spørgsmål: Kan vi få et regnskab at se for hele YEP i Danmark? 

Svar: Det er undersøgt efterfølgende, og det kan findes på Rotary.dk- under ”Rotary Danmark”  

og herunder ”RD dokumenter”. Vælg ”Rotary Danmarks Ungdomsudveksling”. 

Her findes alle de enkelte år og derunder de enkelte møder. 

Det er under de enkete møder at Regnskab-budget-blance” dokumenterne findes året igennem. 

Præcis placering af det enkelte års regnskab arbejdes der fortsat på et kunne guide til. 

 

8. Koordinering mellem klubberne i AG områder – hvad kan man hjælpe hinanden med 

v/Christian  

Tak til Finn fra Amager, som fortalte om deres tætte samarbejde både omkring valg af 

outbounds, fordeling af inbounds og aktiviteter for in-&outbounds. 

Derudover tak til Sebastian (også fra Amager) som fortalte om og viste deres brug af FB gruppe: 

https://www.facebook.com/udvekslingamager/. Har haft hjælp til at sætte Facebook gruppen 

op, men administrerer den selv. De får både in- og outbounds til at skrive og lave korte videoer. 

Køber annonceplads til deres events (300-500kr). 

Billederne fra alle 4 plakater blev efterspurgt ift. brug – alle 4  billeder ligger nu på Facebook 

gruppen ”1470 Rotaryfamilien”. 

Tak for masser af snak i AG-grupperne! 
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