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Hørsholm-Rungsted mandag: Møde nr 173, den 14. oktober 2019

”Dialogmøde – organisation og forventninger”
ved Styregruppen

Hemingway Club Danmark

Paraplyorganisationen  ‘Hemingway Club 
Danmark’ blev stiftet som selvejende institution i 
begyndelsen af 2019 til at eje varemærket, stå for 
fælles IT-platforme og hjælpe nye klubber med 
etablering. Ledes af frivillige fra klubberne, bl.a. 
Ulrik Sort fra Mandagsklubben.

I samarbejde med Landsforeningen af 
Frivilligcentre har HC Danmark fået bevilget 2,184 
mio kr fra Velux-fonden til over en 3-årig periode 
at udvikle værktøjer til udbredelse af Hemingway 
Club konceptet i større dele af Danmark. 
Frivilligcenter Gentofte fungerer som 
projektsekretariat, hvor der ansættes en 
deltidsansat projektleder. 

Hemingway Club Danmark varetager projektets 
‘forankringsrolle’, dvs. sikrer at nystartede klubber 
bliver en del af det eksisterende fællesskab.

Ulrik Sort vil på mødet give en orientering både 
om paraplyorganisationen  ‘Hemingway Club 
Danmark’ og om Velux-Fond projektet.

HC Hørsholm-Rungsted - medlemmer og 
venteliste
Der er nu to klubber i Hørsholm-Rungsted, men 
med fælles medlemsregistrering og venteliste. 
Tisdagsklubben er kommet godt fra start før

Hørsholm – Rungsted mandag
Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Hemingway Club har på det seneste undergået nogle organisatoriske ændringer, 
både på det overordnede plan og på klubplan, som vi gerne fra Styregruppens side 
vil orientere om. Desuden vil vi invitere til en ‘forventningsundersøgelse’ med 
diskussion ved bordene af medlemmernes syn på klubbens aktiviteter for at 
afdække et eventuelt behov for justeringer.

Vi ses den 14. oktober kl 9:30
Styregruppen

sommerferien og har optaget ca 60 medlemmer, 
heraf halvdelen fra ventelisten. Styregruppen vil på 
mødet orientere om yderligere tiltag for at 
imødekomme ventelistesituationen samt 
eventuelle muligheder for samarbejde mellem de 
to klubber.

Justeret organisering af mandagsklubben

Vi opfordrede for nylig klubbens engagerede 
medlemmer til at melde sig til at gå ind i nogle af 
vores udvalg og deltage aktivt i klubbens fortsatte 
virke og udvikling.

Styregruppen vil præsentere de nye medlemmer af 
udvalgene og vil samtidig orientere om en mindre 
justering af organisationen og fordelingen af 
opgaver.

Forventningsafstemning

Vi vil i Styregruppen gerne målrette klubbens 
aktiviteter og kommunikation med medlemmerne 
bedst muligt. Derfor vil vi efter pausen invitere til 
en dialog ved bordene på grundlag af vedhæftede 
spørgeskema  om ‘Forventningsundersøgelse’.


