
 

 

Kvinder i Inner Wheel arbejder for: 

INNER WHEEL’S formål 

• At fremme og styrke venskaber 
• At yde hjælp og støtte 
• At fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt 

og internationalt 

Den 10. januar 1924 blev den første Inner Wheel klub dannet i Man-
chester i England af kvinder, gift med Rotarianere, med det formål at 
udvikle venskab og yde humanitær hjælp. 

Der er Inner Wheel klubber i 103 lande med ca. 100.000 medlemmer.  

I Danmark er der 101 Inner Wheel klubber med 2.641 medlemmer. 
(okt. 2019) 

 

Brørup-Holsted Inner Wheel Klub blev dannet d. 10. juni 1972. 

Klubben tilhører Distrikt 45 og har 21 medlemmer (2019). 

Brørup-Holsted Inner Wheel Klub er en klub af kvinder fra Brørup-
Holsted området, som holder klubmøde hver måned på Markedsrestau-
rationen i Brørup. 

Klubben indsamler penge til humanitære formål, hvor især børn/unge 
og kvinder støttes i lokalområdet, og via kontingentet betales til Inner 
Wheel Danmarks årsindsamling. 

Klubben har et fadderskabsbarn i Ghana. 

Klubben har to venskabsklubber:  

• Niederelbe (Tyskland) 
• Thornaby&Yarm (England) 

 
 

Hjemmeside: www.broerup-holsted.innerwheel.dk 
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Afholdelse af klubmøder 

2. tirsdag i måneden kl. 18 på Markedsrestaurationen i Brørup. 

Alle medlemmer er tilmeldt via den elektroniske mødekalender.  

Inviterede gæster er velkomne, og præsidenten informeres forud for mødet. 

Klubmesteren lægger numre på bordet, og hvert medlem trækker et nummer. 

Klubmøder indledes med fælles middag.  

Herefter ofte et planlagt foredrag. 

Medlemsopgaverne: Dagens digt, 3 minutter og månedsbrev-gennemgang for-
deles på skift via årsprogrammet. 

Den, der har Dagens digt, giver småkager / sødt til kaffen. 

3 minutter er et kort indlæg om et emne efter eget valg, og medlemmet be-
stemmer sangen før middagen. 

Månedsbrev-gennemgang omhandler et mindre udvalg af månedsbreve fra hele 
landet. Der refereres udvalgte dele, som kan have særlig interesse for klubben. 

Klubmeddelelser fra præsidenten og evt. andre. 

Dagens dont betyder, at et tilfældigt medlem fortæller om sin dag. 

Fødselsdagslotteri: Medlemmer, som har haft fødselsdag siden sidste møde, 
medbringer en gave (ca. 40 kr.) Der trækkes lod om gaverne. 

En glad ti’er: Medlemmer, som har noget på hjerte, fortæller kort om deres 
oplevelser. 

Alle betaler 300kr årligt for at deltage i fødselsdaglotteriet og ”En glad ti’er”. 

Medlemsoptagelse 

Præsidenten oplæser optagelsesformularen, der tændes et lys, og der synges 
”Nu tak for brevet”. 

Inner Wheel-click-on, et navneskilt og en rose overrækkes. 

Det nye medlem præsenterer sig kort for klubben. 

Valg til bestyrelse 

Bestyrelse for det kommende Inner Wheel-år vælges blandt medlemmerne 
efter princippet ’hjulet drejer’.     

 

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Præsident, vicepræsident, pastpræsident, 
sekretær, kasserer, klubmester og ISO (International Service Organiser). 
Webmasteren deltager som regel også i bestyrelsesmøderne.   

Valgperiode er i princippet 1-årig, og genvalg kan finde sted. 

Kædeoverrækkelse / generalforsamling 

Præsidenten aflægger årsberetning på junimødet og overrækker kæden og en 
rose til den nye præsident. 

Den nye præsident holder egoforedrag. 

Årets gang 

Inner Wheel-året begynder 1. juli (ingen møde i juli). 

Årets møder kan indeholde:  

• foredrag 
• en aftengåtur i august 
• virksomhedsbesøg 
• møde med distriktspræsident i efteråret 
• julemøde 
• fællesmøde med Rotary i januar 
• valgmøde i februar 
• kaminmøde under private rammer i marts 
• sommerudflugt i maj 
• kædeoverrækkelse i juni 

Årligt planlægges aktiviteter og salg af f.eks. kreative produkter for at indsamle 
penge til humanitære formål. 

Kontingent 

Kontingent på 1.200 kr. (2019) opkræves 1. august for 1 år, med mulighed for 
halvårlig betaling pr. 1. aug. og 1. feb. Indbetalt kontingent betales ikke retur. 

Nye medlemmer betaler kontingent i det kalenderår, de optages, dog giver 
optagelse efter 1. jan. mulighed for ½ kontingent. 

Udmeldelse 

Senest 1. juni, gældende for det kommende Inner Wheel-år.  


