
  

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

https://hemingwayclub.dk/hcgreve/ 

Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Programændring !!! 

Næste møde 30 aug.  Kl. 9:30 i 

Greve Borgerhus. 

Orientering om Hemingway Club. 

Præsentation af nye medlemmer.   

Demens - Hvad ”Greve kan tilbyde” 

er flyttet til 6. aug. 

Johannes Kirken 

Kjeld-Ole Munk 

Referat fra HC Greve mandag den 23. august 2021 

Efter næsten uendelig lang tid kunne vi igen starte op i HC mandag  

Først blev Corona situationen lige opdateret, hvor vi med glæde kan 

konstatere at der ikke er nogen formelle restriktioner tilbage. Det er dog 

stadig vigtigt at vi tager hensyn til hinanden og holde en god hygiejne, 

der er sat sprit op som alle opfordres til at benytte. 

Herefter havde vi den fornøjelse at byde Tonny fra torsdagsholdet 

velkommen. Han gav os den seneste opdatering vedrørende overgangen 

fra NemID til MitID. 

Der er mange detaljer som ikke egner sig til et referat, men helt 

overordnet så handler det om at vores nuværende NemID, i løbet af 

efteråret, vil blive erstattet dog er datoen er ikke endelig fastlagt. Man 

skal som udgangspunkt ikke foretage sig noget, før banken henvender 

sig med anvisninger om hvordan skiftet skal foregå. Et godt råd fra 

Tonny er at beholde NemID et stykke tid, da det må formodes at ikke 

alle virksomheder er fuldt operative på det nye system og dermed kan 

det i visse tilfælde være nødvendigt at anvende det gamle system. 

Ældresagen har på deres hjemmeside en mere detaljeret gennemgang af 

forløbet og vil helt sikkert tilføje en del flere informationer når de er 

tilgængelige fra Digitaliseringsstyrelsen.  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/it-og-teknologi/mitid-og-

naeste-generation-digital-post/mitid-og-naeste-generation-digital-post 

 

HC2 lyttende. 

Tonny Nielsen –  

NemID til MitID 

(ref. Geert Lehmann) 

 

HC2 møde 23/8 2021 

Der var godt fremmøde i alt 39 

medlemmer, heraf 7 nye.   

Medbring selv kaffekrus 

På grund af øgede afgifter og et 

større fokus på miljøet, vil det være 

sådan at hver især fremover, selv 

tager et krus med til kaffen. 

Klippekort – fremtidig betaling 

I fremtiden skal hver især købe et klippekort med 10 klip til en værdi af 

200 kr. Hver gang man møder op, får kortet et ”klip” i form af et 

klistermærke som bevis på at man har deltaget og betalt. Når det er ved 

at være tomt køber man et nyt. Simpelt og så slipper vi for at tænke på 

kontanter hver gang vi mødes. 

 Lige nu skal vi alle have købet et kort. Det 

sker ved en bankoverførsel på 200,-kr til. 

Danske bank  

Registrering 9570 

Konto 12947984 

I feltet med besked til beløbsmodtager, 

skal du skrive dit: 

fornavn efternavn og HC mandag 

Denne første gang skal der overføres 

senest torsdag den 26. august, for at vi 

kan være klar med klippekortet til 

mandag den 30 august 
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