
 
 

 

Om Inner Wheel: 

 

I Inner Wheel er der plads til personlig ud  

vikling, venskabelige relationer og engage-

ment i hjælpearbejde efter eget valg. 

 

Inner Wheel er verdens største kvindenetværk 

med mere end 100.000 medlemmer repræsen-

teret i over 103lande. 

 

Inner Wheel har konsultativ status (NGO)  

ved FN. 

 

International Inner Wheel Convention afhol-

des hvert tredje år, og her stemmer alle klub-

ber og distrikter om fælles anliggender på ver-

densplan. 

 

Rønne Inner Wheels  

venskabsklubber: 

 

Skurup i Sverige. 

Rügen i Tyskland. 

Karlslunde. 

    

 

Som medlem af en Inner Wheel Klub har man en 

enestående chance for at få mange venskaber på 

tværs af klubber og landegrænser, ved de halvår-

lige distriktsmøder, årets landsmøde og World 

Wide Convention, der afholdes hvert 3. år. 

 

 

Medlemskab: 

 

I Inner Wheel kan optages  
 

Alle kvinder, der er indstillet på at efterleve Inner 

Wheels formål, som er 

                   
- at fremme og styrke venskaber 

- at yde hjælp og støtte 

- at fremme og styrke forståelse mellem 

mennesker, både lokalt og internationalt 

 

                                                                               

 
 

 

 

 

Al henvendelse til klubben bedes venligst rettet til: 
 

Præsident: praesident.roenne.iw@gmail.com 
 

 

 

 

                     

 

 

 

Tilbud om internationalt netværk.                                                                                            

 

 

Rønne 
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Mødested: 
 

Selmas, Tornegade 6 

3700 Rønne 

 



 

 

 
 

Historie: 

 

Rønne Inner Wheel Klub blev stiftet d. 28.maj 

1960. 

 

I alle årene har klubben været samlingssted for 

kvinder med interesse for kulturelle tilbud og ikke 

mindst venskabeligt samvær. 

 

Klubben holder sine månedsmøder den anden 

mandag i hver måned fra kl. 18.00 i månederne 

august til og med juni. Herudover gennemføres et 

sommermøde, der dog er henlagt til andetsteds på 

Sjælland. 

 

Fra hvert månedsmøde udarbejdes et månedsbrev, 

der er tilgængeligt på www.innerwheel.dk, samt ud-

sendes skriftligt til de, der ikke har netadgang. I 

månedsbrevet er en gennemgang af mødets pro-

gram samt meddelelser fra klubbens ledelse. Her-

udover har medlemmerne naturligvis taleret ved 

møderne. 

 

Ved månedsmøderne serveres et let måltid  

til kr. 140 excl. drikkevarer, men inkl. kaffe. 
 

 

 

 
 

Hjælpsomhed: 

 

Alle Inner Wheel Klubber i Danmark bidrager til 

Inner Wheels årsindsamling. På baggrund af ind-

komne forslag fra landets klubber udvælger Dansk 

Inner Wheel Råd tre forslag.  

 

Klubberne stemmer om de tre forslag. Resultatet af 

afstemningen offentliggøres ved landsmødet på 

Nyborg Strand, hvor også overrækkelsen af donati-

onen finder sted. 

  

Emblemet: 

 

Hjulet i emblemet symboliserer både fællesskabet 

med Rotary og det rotationsprincip, der på skift 

giver medlemmerne ansvaret for klubbens aktivite-

ter. Når IW emblemet bæres, er det med til at skabe 

venskabelig kontakt både i ind- og udland. 

                                                                               

 

 

 
 

Ledelse: 

 

Rønne Inner Wheel Klub ledes  

af en bestyrelse på 7 medlemmer, der 

er sammensat således: 

 

 Præsident 

 Sekretær 

 Vicepræsident 

 Pastpræsident 

 Klubmester 

 Kasserer 

 International Service Organizer 

 

Ledelse af de enkelte aktiviteter går på  

skift. 

 

Kontingent: 

 

Kontingentet fastsættes ved klubbens  

generalforsamling i juni måned.  

For sæsonen 2017-2018 skal der i kontingent 

betales kr. 600 halvårligt i august og  januar. 

 

 

http://www.innerwheel.dk/

