
Hvem planlægger møderne?

Hver Inner Wheel klub har en bestyrelse, som
bliver valgt for 1 år ad gangen.
Bestyrelsens opgave er blandt andet at plan-
lægge møderne. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

• Præsident

• Vicepræsident (kommende præsident)

• Pastpræsident (sidste års præsident)

• Sekretær, som skriver referat 
(også kaldet månedsbreve)

• Kasserer

• ISO (International Service Organisation) 
= bindeled til klubbens velgørende arbejde.

• Klubmester (modtager til- og framelding til
møderne, står for madbestilling m.m.)

Hvert år vælges ny bestyrelse og planlægningen 
af mødeprogrammet skifter dermed hænder. 

Inner Wheel hjulet roterer og giver således igen 
plads til nye tanker og ideer.

Det forventes at alle før eller siden påtager sig de
forskellige bestyrelsesposter. 

Hinnerup IW
Netværk for kvinder

Information til nye medlemmer

Hvad har været på programmet
de sidste par år (udpluk)?

• Besøg på Galleri Gak og fremstilling af glas

• Indlæg ved advokat Jette Jessen

• Indlæg ved Danske Hospitalsklovne

• Indlæg ved Yvonne Tønnesen om Livlinen

• Besøg hos Lyndorf Handsker

• Besøg af kunstner Vibeke Ranch

• Indlæg ved Else Poulsen om vores fadderbarn

• Besøg på Hospice Djursland

• Indlæg om Frijsenborg Gods

• Besøg og rundvisning på Århus Teater

• Og meget, meget mere.......

Vi støtter:

• Vort fadderbarn”Carolina” som bor på 

børnehjemmet Ma-Niketan i Indien.

• Indsamling af dåseringe til fremstilling af 

benproteser.

• International Børnehjælp

• Reden i Århus

• IW Landsindsamling

• og meget, meget mere.......

Mødedag
2. onsdag i måneden kl. 18.15 (undtagen juli)

Mødested
Hinnerup Rotary Klub, Skovvej 3, 8382 Hinnerup

www.hinneup.innerwheel.dk
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Hvad er 3 minutter?

Ved hvert møde er der et klubmedlem, som
har fået tildelt opgaven at holde “3 minutter”.
Emnet kan bl.a. være: En rejsebeskrivelse eller
en sjov episode, som vedkommende har 
oplevet til et møde/på arbejde eller med 
familien. Emnet kan også være en mening, en
holdning, som ligger klubmedlemmet på sinde,
eller evt. uddrag fra en avisartikel o.lign.
Alle indslag er velkomne, både muntre eller
mere alvorlige indlæg.

Et foredrag må vare ca. 3 minutter, som navnet
siger.

Hvad er Dagens digt?

På hvert møde er der et klubmedlem, som 
har fået til opgave at læse et digt, som hun 
har fundet til lejligheden.

Hvad er Ego foredrag?

Vi skiftes til at holde Ego-foredrag, hvor vi 
fortæller lidt om os selv, vores familie og 
vores liv. 

Hinnerup Inner Wheel Klub 
- kort fortalt!

• Vi holder 11 møder om året.

• Vi afholder en årlig sommerudflugt.

• Møderne varer fra kl. 18.15 - ca. 21.

• På møderne har vi typisk en foredragsholder 
eller vi er på virksomhedsbesøg el. lign.

• Vi får altid noget godt at spise!

En Inner Wheel-aften har typisk følgende 
dagsorden:

• Velkomst ved præsidenten
• Sang, valgt af den, der har 3 minutter
• Middag
• Aftenens emne/foredragsholder

Evt Ego-foredrag
• Meddelelser fra præsidenten
• 3 minutter
• Dagens digt
• Meddelelser fra udvalg 
• Medlemmernes 5 minutter
• Afslutning ved præsidenten

Når der er udemøder, bortfalder 3 minutter, 
dagens digt og Ego-foredrag.

Inner Wheel Organisationen 
- kort fortalt!

• Inner Wheel Danmark er en del af en
verdensomspændende organisation:
International Inner Wheel.

• International Inner Wheel har klubber i 
103 lande opdelt i 168 distrikter med 
ca.100.000 medlemmer.  

• Medlemstallet i Danmark i 2011 er ca.
3.200 medlemmer fordelt på 122 klubber.

• Klubberne i Danmark er opdelt i 5 distrikter. 
Hinnerup Inner Wheel klub tilhører 
distrikt 44.

• Inner Wheel er et kvindenetværk med
plads til personlig udvikling, venskabelige
relationer og engagement i hjælpearbejde.

• Inner Wheel hjulet symboliserer rotations-
princippet, der på skift giver medlemmerne
mulighed for at tage medansvar for klubbens
aktiviteter.

Inner Wheels formål er at fremme:

• Venskab

• Hjælpsomhed og medmenneskelig
forståelse

• International forståelse


