
Nyhedsbrev                                                                       8. juni 2019                                    
Vi har nu haft vort 164. møde. 

 

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. 6. juni   
Jonas holdt et super indlæg om emnet ”Gode penge” 
– et emne vi alle var interesseret i.  
Der var en opgave at diskutere v. bordene (se 1,2,3 ned.) 
og plads til spørgsmål. Suverænt engagement. 
Jonas definerede 2 slags penge (opgjort pr 2016):  
1) kontanter fra Nationalbanken (60 mia.)  
2) kontopenge der produceres i bankerne (987 mia). 
Kontopengene lånes ind i økonomien, og for hver  
krone, der er i omløb, er der en tilsvarende mængde 
gæld. Og det er ”penge” som bankerne suverænt 
styrer – primært mod sikkerhed i ejendomme eller 
tilsvarende og lånerne betaler renter, hvilket giver 
en fed bank indtægt. 
Bankernes profit-interesse øger udlånene og giver 
stigende huspriser. Og der er ingen styring af, hvad 
lånene benyttes til. Bankerne låner ikke ud i dårlige 
tider – hvor der netop skal investeres i produktion. 
Bankernes kontopenge cleares hver aften – og evt. 
diff. henstår mod tro på banksikkerheden, ellers kan 
skyldner-banken kollapse. 
Jonas / ”Gode penge” mener at et ”Råd” i National-
banken skal styre omfanget af kontopenge, idet alle 
borgere skal have en nem-konto her. Og bankerne 

skulle således kun udlåne ”vore” indskyder penge, hvad de ikke gør i dag, 
hvad vi tror de gør!           Sandelig spændende synspunkter ! 
 

 

Mødet blev indledt med 
en opgave: Fyrsten i det 
nye land Lado har trykt 
nogle kontanter.  
Hvordan skal pengene 
fordeles blandt borger-
ne; eks.: 1, 2 eller 3 ? 
 

Jonas Jensen 
Uddannelses-koordinator 
i Foreningen   
”GODE PENGE”, der 
er en NGO forening. 

 

 

 
 
 

 

Rente  
udgift 
(Gul) 
versus 
andre  
offentlige 
udgifter. 

 

 

Næste møde: torsdag d. 13. juni   
Husk at vi skal på tur til skovtårnet ved Gisselfeld..  
Vi mødes kl. 09.20 ved Borgerhuset  
og kører kl. 09.30  
Vi laver fælleskørsel.  
Læs nærmere i vedlagte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
GREVE  
AWARDS 2019 
”Vor” John  
var nomineret til  
2 priser: 
 

Den ene pris gik til 
Blixen Klub og den 
anden pris til 
Hjernesagen. 
 

John tog det pænt ! 
    
 
 

 
 

Flaget var hejst i 
anledning af at Kaj 
hvde dækket op på 
bar-skranken i 
foyeren.  
Der betyder 
fødselsdag ! 
Vi siger tillykke ! 
 

 
 

 
Onsdag den 26. juni kl.13:30 
– udflugt til Trafiktårnet,  
maks. 25 deltagere –læs mere i vedlagte 
Tilmelding inden onsdag d. 19. juni på  
peterfrier40@gmail.com med angivelse af 
navn og telefonnummer, af hensyn til 
sikkerhed samt udlevering af gæstekort. 
 

 

Mogens // 4045 22 10 / Hemingway Club Greve 


