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Charter for Hemingway Club, maj 2019 

 

 

 

FORMÅL 

Formålet med dette dokument er, at det skal tjene som “Charter” for etablering og drift af 
Hemingway klubberne i Danmark.  

Ordet Charter skal forstås som ”en aftale” eller ”en traktat” imellem den enkelte HC klub og 
Den selvejende institution Hemingway Club Danmark (HC-DK).  

Charteret anviser praktiske retningslinjer for hvad en Hemingway Club ® er, og for hvordan 
den fungerer.  

Charteret er et selvstændigt dokument – og kan derfor læses alene eller sammen med – 
Konceptbeskrivelse for Hemingway Club, ligeledes udarbejdet af HC-DK. 

Overordnet er det hensigten at Hemingway klubberne profileres ensartet.  

Charteret skal derfor medvirke til at HC´s klubmedlemmer i alt væsentligt får en ensartet, 
positiv, kvalitativ, lærerig og berigende oplevelse i alle Hemingway Club klubber.  

For at den enkelte klub kan benytte navnet Hemingway Club ®, det tilhørende logotype og 
andre kendetegn og symboler kræves det, at den pågældende Hemingway Club har 
underskrevet og dermed tilsluttet sig indholdet af dette Charter, for på den måde at bekræfte 
sin accept af, at klubben i alt væsentligt fungerer i overensstemmelse med de øvrige HC 
klubber.  

I tilfælde af at en klub ikke lever op til væsentlige dele af Charteret - eller til de fælles aftalte 
aktiviteter og den dertil knyttede økonomi – har HC-DK mulighed for, efter skriftlig påtale, at 
ekskludere klubben, der således ikke længere vil kunne kalde sig Hemingway Club. 

Det er bestyrelsen for HC-DK der, til enhver tid, har ansvar for udformningen af og de 
fremtidige tilpasninger af HC Charteret og HC Konceptbeskrivelsen.  
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CHARTER 

Væsentlige kriterier, for at en klub kan være en del af Hemingway Club ® (HC), er: 

1. HC klubben henvender sig udelukkende til mænd, i aldersgruppen 60+ 
 

2. HC klubben henvender sig til mænd, der er selvhjulpne, og som har mulighed for at 
deltage i – og medvirke til udvikling af – det fællesskab og netværk klubben udgør  
 

3. HC klubben etableres hvis det er muligt og praktisk i et samarbejde med det lokale 
Frivilligcenter 
 

4. HC klubben fungerer som en økonomisk uafhængig, non-profit netværksgruppe eller 
forening 
 

5. HC klubben´s aktiviteter finansieres i nødvendigt omfang (og så vidt muligt) igennem 
brugerbetaling. Der må således ikke være tale om nogen form for uønsket binding eller 
økonomisk forpligtelse for det enkelte medlem, udover de eventuelle aftalte lokale 
kontingenter 
 

6. HC er som klub betragtet uafhængig af parti-politik, religion og andre lignende 
tilhørsforhold  

 

7. HC klubben baserer sig på regelmæssige møder – gerne ugentlige – gerne året rundt.  
 

8. HC klubben´s møder er baserede på åbenhed, alsidighed og respekt for andre  
 

9. HC klubben´s administration skal være præget af enkelhed, gennemskuelighed og 
mangel på bureaukrati  
 

10. De enkelte HC klubber ledes uafhængigt og administreres af selvsupplerende styregrupper, eller 
valgte bestyrelser, der selv bestemmer omfanget af information vedrørende klubbens drift.  
      

 
Således tiltrådt af Hemingway Club ……………………………………………………………….    Dato:   

 

____________________________  __________________________ 

 

____________________________  __________________________ 

 

_____________________________  __________________________ 

 

………………………………………., den …………………………. 


