
 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 13. dec. 2021  

Mænds sundhed 

v/læge Pia Müller 

 

HC mandag referat fra den 6 dec. 2021 

 

Vi holdt et fælles møde efter en dejlig julefrokost ugen før – og tak til 
arrangøren Poul Erik. 

Indledningsvis blev nye medlemmer præsenteret – ved at sige lidt ”om 
sig selv”. 

Dernæst gav Steen ”en sang fra de varme lande” om klubbens økonomi 
samt medlemmernes mødedeltagelse siden august – og den var det da 
heldigvis helt fint ved begge punkter. 

Gennemsnitligt har ca. 40 medlemmer mødt frem med godt humør og 
aktiv deltagelse – og det er vi vældig glade for i tovholdergruppen. Som 
det ligeledes blev nævnt, modtager vi fortsat gerne forslag til 
fremtidige foredrag dels fra ekstern side dels ved vore egne 
medlemmer med deres oplevelser i f.eks. arbejdslivet eller andet. 

Økonomien viser, at vi har ca. 9.000 kr. til rådighed næste år af vore 
egne penge samt et ikke anvendt tilskud fra VELUX-fonden på 7.500 kr. 
– og dette giver et rigtigt godt fundament for vore aktiviteter i 2022. 
Bl.a. har vi en forårstur til Stevnsfortet med efterfølgende frokost på 
”bedding” – dog med en vis deltagerbetaling. 

Endvidere har vi i budgettet for 2022 indeholdt nogle foredrag, hvor vi 
bl.a. forudser en vis kontant afregning udover et par flasker særdeles 
god vin indkøbt hos vor ”hofleverandør” – så alt-i-alt ser vi fra 
tovholdergruppens side ret fortrøstningsfulde ud m.h.t. 2022. 

Endelig vil vi ikke undlade at oplyse, at vi fortsat vil søge fondsmidler til 
støtte af vore aktiviteter – så hvem ved vi kan opnå af gode oplevelser i 
2022!!! 

Afslutningsvis holdt vi et helt fint bankospil med nogle gode præmier, 
som skabte en vis glæde blandt vinderne – og så var der naturligvis 
flest ”skuffede”, men humøret blev holdt intakt til nogle afsluttende 
indlæg fra medlemmerne om deres arbejdsliv m.v. 

 

HC2 møde 6. dec. 2021 

Vi var 28 fremmødte 

 

Ref. Steen Halk 

Engagerede bankospillere  Engagerede bankospillere  

Det som vi spiller om  

Steen som Banko leder  
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