
Nyhedsbrev                                                            8. februar 2019                                    
Vi har nu haft vort 149. møde. 
 

Vor 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  
den 7. feb. 2019: 
 

Hvidvaskning i Danske Bank i 
Estland ved: 
 

Filialdirektør / Greve afd.: 
Michael Holm Visøfeldt  (tv)   & 
filialdirektør / Holbæk afd.: 
Claus-Jørgen Sørensen   (th) 

 
 

De 2 vaskeeksperter ville gerne kunne vise at tøjet nu var vasket pænt og rent – på 
hylderne i skabet. Men uanset hvilket vaskeprogram og pletrenser, der var brugt – 
var det ikke helt rent – endnu. Det var en ordentlig gang farvet kludevask, og der er 
endnu et par processer der ikke er afsluttet.  
 

Ordet ”Hvidvask” er ikke den rette betegnelse – ”forholdene i Estland” er et bedre 
udtryk. Der var flere årsager til det beskidte: - sproget - dokumenter var forfattet på 
estisk / ikke konvertibelt IT / primært estisk personale / bedrageri (?) / manglende 
styring... / flere overhørte advarsler... /lige indtil det hele væltede ud af skabene. Og 
nu venter oprydningens omkostninger med varsler om retssager og bøder, muligvis i 
milliardklassen. Der er hertil afsat ca. 18 milliarder, som aktionærerne således kan gå 
glip af - som manglende udbytte. 
 

Forholdet til Finanstilsynet (dansk + estisk) blev nævnt – det virkede som om at en 
del af ansvaret i form af manglende indgribning i tide lå her. (Man anede en spirende 
tendens til hændervaskning ?). 
Værst i dag er det dog for det danske personale, der hver dag må forklare sig over for 
kunderne.  
Og så blev der talt moral – om bankverdenen har lært noget – det mente begge d’her-
rer! Fremover ville man kun handle på højt moralsk niveau.  Dog ville man fortsat 
ikke undlade at orientere kunderne om alle lovlige muligheder – og så lade det være 
op til kunderne at træffe den endelige beslutning !!  
(Tja ? – her kunne der måske være plads til lidt moralsk kundevejledning).  
 

Så blev der snakket om det pengeløse samfund, om udfasning af 1.000 kr sedlen – 
der primært bruges til sort betalt arbejde. 
 

Vi siger tak til Claus-Jørgen og Michael, der beredvilligt åbnede ”skabene” for at 
vise os det ”tøj,” der ikke var bestemt – ovre i Estland – til den vaskeproces vi hørte 
om, og som vi alle gerne ville have været foruden. 
  
 

 

 

 

 

Næste møde torsdag d. 14. feb. 2019  
 

Vi tager alle med toget linje E fra Greve kl. 9:26.  
(Toget er i Køge kl. 9:43).  
Og så besøger vi  
BRYGGERIET BRAUNSTEIN: kl. 10:00-11:30 
OBS.: du skal være tilmeldt i forvejen! 
 

 

 
 
 

 
 

Efter længere 
tids fravær 
var Peter på 
”Scenen”  
igen – med 2 
historier:  
Den ene om 
en ko med 

kobjælde og den anden om de to, der flere 
gange sammen frekventerede en sexolog.  
Den sidste historie var ret lærerig. 
 
 

Etik og moral er begreber, der i bredeste 
forstand betegner synspunkter på, hvordan 
man bør opføre sig. Etik anvendes normalt 
om nogle filosofiske grundregler for ønskelig 
menneskelig adfærd. Moralsk opførsel er 
normalt anvendt om, hvad en given person 
eller en gruppe af personer anser for 
sømmeligt og rigtigt for menneskelig handlen. 
Personens eller gruppens etiske 
overbevisning ligger til grund herfor, som 
udtryk for hvad person eller gruppe anser for 
gode og hensigtsmæssige mål, i livet 
generelt eller i særlige situationer. 
 

 

 
Denne sang blev sunget på mødet med 
Danske Bank. Valg af tekst + opsætning og 
akkompagnement var helt optimalt – og 
mandskoret bag gav det en kistegod klang af 
mønter.    
Tak til Tonny for valg af sang og opsætning 
på computer og  til Jørgen Abel på flygel. 
 
 

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


