
Nyhedsbrev                                                              15. oktober 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 133. møde. 

Vores mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

 

Møde torsdag d. 11. oktober   Nykredit Bank var på podiet 

    

 

Altså_”Øst – vest hjemme er bedst !”  
Efter at have haft møder 2 gange ”ude i byen” var vi atter hjemme i Borgerhuset. 
Men det var helt ”af lave”. Ingen ostemadder (se senere) og projektoren var i udo. 
Så vi måtte synge sangen: ”det er i dag et vejr” uden tekst på tavlen. Godt vi 
havde Elaf, der med passende betoninger førte an i koret af mandsstemmer – Og 
så vidt jeg kunne høre – efter et par gange ”om – kvæde”, lykkedes der vist på 
rette vis. Jeps det var solskinsvejr – men længe siden det var vinter. Pyt !!  
På billedet tv. er Claudio ved forgæves at få fut i projektoren.  
 

Vores gæster fra NYKREDIT BANK // Greve tog  det pænt og med en anden 
projektor kom der gang i indlæggene. 
 

Louise Søndergaard (Greve borger) lagde for med at foreslå en BBA-ferietur = 
(Brug Børnenes Arv) ved f.eks et godt banklån i huset (10år- afdragsfrit ÅOP 1 % pt.) 
Det lød attraktivt. (Det er Louise på foto nr 2. fra v).  
 

Så kom Lennert Kristensen (også Greve borger) og viste Formuecirklen med: 
Frie midler, Ejendom og Pension. Han fortalte om hvordan man kunne optimere 
sin formue ved at minimere indkomstskatten og justere løbende pensonsafkast. 
Her blev det rigtig svært med mange input som: frie midler, rate-, alderspension, 
livrente – alder, forventet levetid, folkepensionens grundbeløb og -tillægsbeløb, 
forventninger, indkomst behov ....  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Note: Utroligt det skal være så kompliceret, og at man skal spekulere i at sam-
mensætte sin formues udbetaling på den mest optimale måde –  især med hensyn 
til folkepensionens tillægsbeløb, der kan bortfalde og medføre topskattelignende 
forhold. Det var vist ikke meningen at tillægsbeløbet skulle vær spekulations obj.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Allan Schouw-Petersen fra Winadvokater (bosiddende i Hundige/også benævnt 
Greve nord) sluttede. Allan (foto th.) har tidligere været på scenen i klubben. Men 
det var godt at høre ham igen om arveforhold og fremtidsfuldmagt. Han viste 
også nogle cirkler med procenter til arvingerne i forskellige situationer.  
At sælge/over-drage et evt. sommerhus til børnene på pt. fordelagtige vilkår med 
gældsbev og årlig gældsnedskrivning (skattefri gave) er optimal – skattemæssigt 
set. Men ofte problematisk med flerejemodellen.  Alle burde skrive et testamente 
– især hvis der er særbørn og skift v. dødsfald og skriv en fremtidsfuldmagt. NU ! 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Note: Nykredit og Winadvokater lagde ikke skjul på, at det var et salgsmøde –  
både en orientering om forholdene –  men også for at få kunder i ”kassen”. Alle 
medlemmerne opfattede det på samme måde – positivt for den gode fremlæggelse.  
 

 

Poul Schierbeck 1939 – Ludvig Holstein 1895 
 

Det er i dag et vejr – et solskinsvejr! 
O, søde vår, så er du atter nær! 
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 
nu vil jeg gå og købe hyacinter,  
og bringe dem til en jeg har kær. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
P 

Det manglede med ostemadderne – til 
gengæld var der efterfølgende Nykredit 
sponsoreret øller og sandwiches.  
Ole er forbavset over styrken i cideren!  
 

 

Her et udvalg af de viste plancher:  

 

 

 
Den opmærksomme læser vil se, at det 
primært er den blå del (pensionerne) der årligt 
gøres mindre, ved at udstrække dem over en 
længere årrække = mere bundfradrag og 
større pensionstillægsbeløb /evt. mindre 
topskat. Og likvide midler bruges første. 
 

 

 

 
 

 

 

Næste møde torsdag d. 18. oktober /  
Borgerhuset  
Asbjørn Jensen – et af vore aktive medlemmer 
fortsætter sit tidligere spændende indlæg om kulturforskelle 
ved arbejde i hele verden.  
 

Der er kaffe og ostemadder. Kr 10.- mønt venligst i kassen. 

 
 

 
 

Mogens // 4045 2210 // 
Hemingway Club Greve   
c/oFrivilligcenter  
Borgerhuset Greveager 9 – 2670 Greve 
 


