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Baren lukkede ikke op 
denne torsdag. Til gengæld 
var der travlhed i Cafeen.  
Vor foredragsholder havde 
doneret store stykker 
wienerbrød til alle. 

Hanne Jensen Michael Howard Trine Larsen  
Filialdirektør Greve       København København  

 

  

MMøøddee  ttoorrssddaagg  ddeenn  2233..  sseepptteemmbbeerr::  Nordea mødte til mødet med et veloplagt og dygtig hold, der supplerede 
hinanden på en meget rutineret måde. Man var en ansvarlig virksomhed – anskueliggjort f.eks. ved at tilbyde 
3 slags billån – et til forskellige miljøklasse biler. 
Og så noget om drømme. ”hvad drømmer du om ?” – vi hørte noget om hvad Nordea-folkene selv drømte 
om… de er som os andre - og så kom man ind på hvad vi selv drømte om – med det forløsende: penge til at 
opfylde vore drømme. 
Næste punkt: Servicetjek af den samlede formue – inkl. Boligen, der ofte har en stor friværdi.  
Udsagn fra Nordea: Se på en 3 års horisont – afsæt frie midler og resten investeres (i aktier). 
Lån evt. i friværdien – Nordea med et nyt type lån på op til 60%  af ejendomsværdien – uden opsigelses 
mulighed for långiver ved evt. værdifald ….. 
Og så: Invester i Nordea Investorforening – der en forening til ethvert ønske – lige fra passiv til super aktiv 
(risiko) og til enhver miljøklasse. 
Vigtigst af alt: Fremtidsfuldmagt og planlæg fremtidens økonomiske forhold – sammen med Nordea. 
Der var en god stemning – spørgsmål m.m. Men vi var aldrig i tvivl om, hvem der førte ordet, og hvor de  
kom fra. Men de havde også givet morgenbrød. Generelt indtryk: De klarede det godt! 
 
(I dette indslag skulle have været et par plancher, der desværre ikke er modtaget ved red. slutning, der er fredag aften 
 – pga af  at red. er indisp. de næste 5 dage.)    
 

 

Møde næste torsdag den 30. september: Vi har bestil godt vejr – og vi skal være udendørs. Der vil være en 
række forskellige aktiviteter: Petanque og Krolf – begge m instruktør/vejleder. Kongespil og du må gerne tage 
din drage med. Vi vil nok have et par præmier til ”de bedste”.  I tilfælde af regn – gør vi læ indenfor og kaster 
terninger. 
Tag gerne dine petanque kugler med. Varmt tøj og frisk humør.   

 
 

 

Mogens Christiansen – 4045 2210 – a-mch@webspeed.dk 
 


