Referat Counsellor og PO møde i Distrikt 1470
Møde: onsdag 2. oktober 2019 (referat offentliggjort d. 6. oktober 2019)
Tilstede fra distriktet: Karin (DC), Jette (ADC-out), Christian (ADC-in) og Bodil (DPO)
Tilstede fra klubberne: CC/PO tilmeldte: 30 plus 2 gæster, 20 afbud og 48 ubesvarede

1. Velkomst v/Karin
Undskyld rodet med invitation til dette møde og manglende muligheder for at
tilmelde sig. Systemet skulle gerne være blevet rettet op på!
Lene er fratrådt som VDC & AC-IN, men fortsætter som rejsekoordinator ift. hele
Multidistriktet, og er fortsat vores YEP-DICO ift. databasen, hvor hun fortsat
hjælper os (TAK!)
CC rollen – Multidistriktet er kommet med en ”vejledende funktionsbeskrivelse”.
Blev udleveret på mødet, men kommer også til at ligge på Rotary.dk –
forventeligt under Ungdomsudveksling > For YEO.
CC er den primære kontakt til studenten og værtsfamilier, og CC er altid første
kontakt i tilfælde hvor studenten har problemer. CC er også kontakten for
outbounds, hvis de ikke kan få hjælp, der hvor de er.
Opbygningen af Mulidistriktet kan der læses mere om her:

https://www.rotary.dk/sites/default/files/inline-files/Multidistrict%20Denmark%2012-082019%20one%20page_1.pdf
Vi skal have bedre styr på kommunikationen! Information skal ud til CC, så snart
distriktet er bekendt med noget, men kommunikationsformen skal optimeres.
Distriktet melder endeligt ud, men oplægget er følgende:
•
•
•

Når distriktet sender til studenten, så sendes også til værtsfamilie og CC
(bemærk – det er aktuelle værtsfamilie så ”prikken” skal stå korrekt!)
I mails skrives det, hvem der modtager mailen (f.eks. Dear student (cc.
Hostfamily and Counsellor)
Slut mails af med: ”Spørgsmål vedr. dette skal tage med din Counsellor”

FB bruges som sekundær kommunikationsmiddel, da det oftest lægges også der.
Datoerne har der været noget usikkerhed omkring, og pt. ligger de både på
Rotary.dk (på databasen under Events sammen med alle events for hele landet)
og også på 1470.dk. Distriktet finder ud af en måde at gøre det mere
overskueligt på.
1470.dk bliver justeret, så der ikke er dubleret information ift. rotary.dk.
Der ligger en del under Ungdomsudveksling > For YEO!
Der laves et ”henvisningsdokument” på 1470.dk (dette sker dog først til
november 2019).
Rotary.dk > Ungdomsudveksling > Om os, indeholder en del omkring hvordan
YEP er organiseret i Danmark!
Hvis I har Assisterende Counsellors i klubben, så skal disse være oprettet under
”ledelse/funktioner” – ellers er der ikke adgang til databasen!
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2. Inbound status og database v/Christian og Karin
W19: 5 studenter
S19: 27 (én kom ikke)
Det går godt med de aktuelle inbounds. De virker til støtte hinanden rigtigt fint.
Flagparade og deres præsentationer af deres lande på Distriktskonferencen (til
landeønskedag) var rigtigt fint. Turen på Christiania dagen efter gik også fint!
Der er billeder fra begge dele på FB.
Ungdomskort kræver: CPR-nr, nem-id og at skolen har registreret studenten som
elev på skolen. Først derefter kan man få det billigere ungdomskort.
Skolen: nogle Inbounds forsøger at undgå at gå i skole. Det er OBLIGATORISK,
og kun efter aftale med Rotary kan der bevilliges fravær (pga. sprogskole, Rotary
arrangementer eller aktiviteter med værtsfamilie, som er godkendt af Rotary).
Ingen må give lov til fravær – fordi det er ”hårdt ikke at forstå sproget”,
”kedeligt” osv.
Databasen ift. inbounds:
•
•

•

•

Email-history: viser de emails som studenten har fået (og det er årsagen til,
at vi gerne bruger databasen til at sende mails ud)
Contracts: husk at oprette værtsfamilierne med datoer for, hvornår studenten
bor der – OG flytte bopæls-prikken, når studenten flytter familie (der skrives
fra databasen til den aktuelle bopælsfamilie)
Travelplan: er studentens rejseoplysninger. Studenten skal sende til AC
(Assisterende Chairman i Multidistrikt Danmark), som så lægger op; hvis I
modtager, så kan I lægge op – eller sende til AC
Hvis I har problemer med at oprette værtsfamilier eller andet ift. Inbounds, så
hjælper Christian – eller Lene.

Aktuelle datoer for inbounds:
•
•
•
•

Get2gether i Holbæk – fredag 25. – søndag 27. Oktober 2019
Rotex arrangement i Kødbyen (Rysenstens kantine) – 3. november kl. 14-17
Thanksgiving & Skole/hjem samtale i Nærum – 20. November
Euro bus turen starter d. 13, 16 eller 19 maj 2020 (oplyses endeligt når
tilmeldinger er kendt – man kan ikke skifte bus!)

Ift. W20 studenterne – der forventes at komme informationer i løbet af oktober.

3. Outbound team 20/21 ansøgninger & database v/Jette
Status:
•
•
•

23 studenter er godkendt og igang med endelig ansøgning
4 er på vej ind (måske en mere)
14-15 studenter får forventeligt afslag – hvis ikke flere klubber melder sig

I må gerne opfordre de unge til at smile på billederne
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Den endelige ansøgning kan man nu – som CC – følge med i, og klikke sig
igennem de forskellige sektioner; så det er muligt at rådgive ansøgeren
undervejs.
PDF laves først, når ansøgningen er afleveret.
Landeønsker er nu FRIT! – der er ikke længere et krav om 2 ikke-engelsk talende
lande blandt de 3 første. Tilgengæld kan studenten komme til et af alle 5 lande;
hvor man tidligere forsøgte at give så mange som muligt indenfor de 3 første
prioriteter. Dette er opdateret i vejledningen til endelig ansøgning på 1470.dk
OBS! Dette er ikke kommunikeret direkte ud til ansøgerne fra distriktets side – så
CC, det må I meget gerne!
For distrikter, der krydser USA/Canada, vil der fortsat være en risiko for, at
vælger man et af de 2 lande, så kan man komme til det andet i stedet.
Derudover er de første ansøgere for 21/22 året på vej også!
4. PO & database v/Bodil
Benyttet præsentation er lagt på 1470.dk under Protection programmet
(navngivet: DPO præsentation 2 okt 2019 – inkl. flowdiagram)
BEMÆRK – hvad der ikke blev nævnt i plenum, men diskuteret med en enkelt:
når der laves PO erklæringer i foråret, så er det CC & Protection Officer for det
kommende Rotary år, der skal udfylde erklæringer!
5. Eventuelt
Rotex i 1470 er nu aktive – tag meget gerne fat i de sidste 3-4 års studenter, og
henvis til Rotex; de laver mange ting både blandt dem selv og med inbounds.
Brug af tablet – sørg for at bruge Chrome browser, men der kan fortsat være
problemer med at se f.eks. valg i ansøgningen (ja/nej markeringen).
For vinter studenterne: husk at I kan gøre brug af Short-term camps; udgiften er
minimal (camp omkostningen er lav, og rejse omkostningerne indenfor Europa er
jo ikke store). Kig på FB – Rotary Danmark ShortTerm.
Er det muligt at få et flowchart over opgaverne ifm. Inbounds ankomst til
Danmark? Sebastian tilbød at lave dette – og sender til Jette (for upload til
1470.dk)
Markedsføring: ønske om der gives noget konkret vejledning fra Multidistriktets
side. Der findes en del på YouTube, og der har kørt en YEP kampagne
landsdækkende.
Der kom tilbagemelding om, at selve visumprocessen blev oplevet som en stor
forbedring.
6. Rundbordsnak i områderne
Trods sent tidspunkt var der megen snak og afklaringer. Tak for aktiv deltagelse!
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7. Afrunding v/Karin
Har I spørgsmål, så er I altid velkommen til at kontakte os!
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