
 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

hemingwayclub.dk/hcgreve-mandag 

Indbetaling / ture, arrangementer: 

Vi mødes hver mandag !  

kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

HC2 møde den 4/11-2019 

Vi er 59 registrerede medlemmer hvoraf 40 medlemmer mødte op.  

Efter vores obligatoriske sang, denne gang med karaoke musik for at hjælpe os, fortalte Poul Erik om vores 

forestående og spændende besøg på dieselhouse og efterfølgende julefrokost. Dem der ikke fik meldt sig til i 

mandags, kan nå det endnu på mandag eller skriv til info.greve2@hemingwayclub.dk 

Dagen var afsat til 2 hovedemner.  

1. En kort gennemgang af HC Club og de værdier den bygger på og en opdatering på hvad der kommer 

til at ske med HC i fremtiden.  

2. Hvilke fremtidige aktiviteter/foredrag arbejder vi med og ikke mindst hvordan er de to første 

måneder gået og er der områder vi skal have justeret. 

For 2 måneder siden mødte vi 14 personer op til det første møde hvor John fra torsdags holdet gav os en 

introduktion til HC bevægelsen. Da hovedparten af HC mandag ikke havde hørt Johns indlæg, valgte 

koordinatorerne at lave en opfriskning så alle ”er på den samme side”.  Vi så et YouTube indlæg hvor John 

havde besøg fra Kommunen. https://www.youtube.com/watch?v=MST7Egomj8Y&feature=youtu.be 

Mere information om HC kan findes på hjemmesiden https://hemingwayclub.dk/hcgreve/  

Derefter gik vi i gang med evalueringen af de første 2 måneder i HC mandag. 

Der var bred enighed om at fastholde loftet på 60 personer, med den begrundelse at flere medlemmer vil 

mindske muligheden for at ”kende” hinanden. 

Vi debatterede flere muligheder for hvordan vi fortsat sikrer at der ikke bliver klikke dannelse. Konklusionen 

blev at vi ser tiden an og opfordrer alle til at mikse med de andre fra gang til gang. 

Er vores indlæg tilpas eller skal vi forsøge at lave dem lidt kortere så der er mere tid til det sociale samvær 

mellem os. Beslutningen blev at vi vil forsøge at holde indlæggene på maksimalt en time. Vel vidende at der 

kan være emner som kræver hele mødet. Ligeledes vil vi fremover forsøge lidt forskellige modeller for 

længden af pauser og placeringen af pausen. 

Der var flertal for at fastholde mødeaktiviteten hver mandag med en pris på 20,-Kr. (prisen skal revurderes i 

det nye år). Med det positive store aktivitetsniveau, vil der fremadrettet være brug for at flere medlemmer 

deltager aktivt i de forskellige tovholderopgaver, debatteres på et senere møde   

Vi talte også om interessegrupper i HC mandag og konklusionen blev at sådanne grupper ikke kan være en 

del af HC mandag. Det skal jo ikke forhindre at medlemmerne selv laver aftale om andre aktiviteter udenfor 

HC regi´. 

Af andre emner som vi talte om, var omfanget af eventuelle aktiviteter udenfor det kommunale lokale. 

Holdningen var at der var mange muligheder og at vi skal forsøge at sætte sådanne aktiviteter i gang. Der var 

også opbakning til at sådanne aktiviteter skal arrangeres af mindre arbejdsgrupper, hvilket også vil styrke 

sammenholdet på tværs af os alle.  

 

På vores næste møde den 11 november, vil Kent og hans hustru Lis fortælle om deres oplevelser 

om bord på deres sejlbåd ”Dina 2” tværs over Atlanten til Caribien. 
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