
Møder

Vi mødes den 1. onsdag i måneden kl. 18.30 på 
Hotel Svendborg.

Hjemmemøder indledes med fælles middag for 
egen regning. Herefter ofte et planlagt foredrag. 
Der synges ved alle møder.

Der er mulighed for debatindlæg, hvis et medlem 
ønsker at igangsætte en debat, eller har et 
personligt emne på hjerte. 

Klubmeddelelser fra præsidenten og evt. andre.

Alle medlemmer er tilmeldt gennem klubbens  
elektroniske mødekalender. Afbud i mødekalen-
deren er muligt senest dagen før kl. 12, herefter er 
tilmelding bindende.

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

Årets gang

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

Årets møder kan indeholde: 
- foredrag
- udebesøg flere gange årligt med et kulturelt
   indhold, rundvisning i en virksomhed og lign.
- intercitymøde med distriktspræsident i efteråret.
  Arrangeres på skift mellem Rudkøbing IW,  
  Svendborg IW og vores egen klub.
- julemøde i december, der indledes med jule-
  andagt i én af byens kirker.
- præsentation af kommende bestyrelse på 
  februarmødet.
- generalforsamling i juni.

Klubbens bestyrelse

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

Bestyrelsen består af 8 medlemmer: 
Præsident, vicepræsident, pastpræsident,  sekretær, 
kasserer, klubmester, ISO (International Service 
Organiser) og webmaster.
 
Der afholdes ca. 3 bestyrelsesmøder årligt.

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

Klubber i klubben

- Litteraturklub 
- Gåklub 

Donationer 

Klubben donerer penge til humanitære formål, hvor 
bl.a. børn/unge og kvinder støttes i lokalområdet. 

Foruden de lokale donationer ydes støtte til SOS 
Børnebyerne samt Verdensbørn.

Donationerne besluttes i fælleskskab.

Via kontingentet betales til Inner Wheel Danmarks 
årsindsamling,  hvor større fælles  donationer 
uddeles.

I Svendborg Sct. Jørgens Inner Wheel bestræ-
ber vi os på i fællesskab at skabe rammerne 
for et inspirerende, interessant og levende 
samvær.

Her møder du  andre kvinder med forskellige 
baggrunde og interesser i et hyggeligt, ven-
skabeligt og afslappet fællesskab. 

Gennem et alsidigt årsprogram får du mulig-
hed for at deltage i spændende kulturelle 
arrangementer, høre foredrag eller komme på 
virksomhedsbesøg – oplevelser du som privat 
person ofte ikke har mulighed for.
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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

SVENDBORG

SCT. JØRGENS
INNER WHEEL KLUB

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

Der er Inner Wheel klubber i 101 lande med ca. 
100.000 medlemmer. 

I Danmark er der 103 Inner Wheel klubber med ca. 
3.000 medlemmer.

Månedsbrev

Efter klubmøde udsendes referat og annoncering af 
næste møde til medlemmerne.

Kontingent og udmeldelse

Halvårligt kontingent på 650 kr. opkræves i august og i 
januar.

Udmeldelse til præsident eller kasserer senest 
31. december eller 30. juni. 

Har du lyst til at være en del af os
eller bare vil vide noget mere?

Så send en mail til os og vi kontakter dig.
Vores mailadresse er:

inner.wheel.svendborgsctj111@gmail.com

svendborg-sct-joergens.innerwheel.dk


