
 

Mail: 

info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 
 

Næste møde 23. maj 2022   

Mit liv med næsten alt – 

Familie, luftfart og flygtninge 

kort fortalt. 

V/Eilif Schlotfeldt 

HC mandag. Referat møde d. 16. maj 2022. 

Dagen blev indledt med sangen ”Bøllebanden”. Herefter fortalte 

Geert om vor deltagelse i Sommerfestivalen lørdag d. 21/5 sammen 

med torsdagsholdet og i den forbindelse skal vi stille 3 mand, der med 

2 timer, hver skal passe vores stand. Turen til Sagafjord er på skinner. 

Herefter blev ordet givet til dagens foredragsholder Bjørn Erik 

Jørgensen med emnet Sikring af private hjem. Ved sikring er der 

følgende muligheder, mekanisk sikring eller elektronisk sikring og i 

mange tilfælde en kombination. Bjørn viste som eksempel på 

mekanisk sikring de mest anvendte standartnøgler med en kommentar 

om, at den nøgle der kunne operere en lås med fem stifter, eller havde 

to spor var de bedste, dette i kombination med et slutblik er de 

gængse metoder til at sikre alle døre og låger etc. (se vedlagde 

planche. 

Ved sikring af vinduer er der metoderne sikringsbeslag med og uden 

nøgle (se planche). Til dørsikring er der også flere metoder, med og 

uden låsecylinder og en dørsikring med kodetastatur (se planche). 

Foredraget var bygget op med mange plancher, der både visuelt og 

beskrivelse giver et godt overblik af alle de sikringsmuligheder, både 

til private og til professionelt, der er til de individuelle formål. 

Referatmæssigt vil det være mest retvisende, at referere til vedlagde 

plancher og blot give den bemærkning om, at inden man går i gang 

med sikring af ens hjem, skal gøre sig klart, hvad er behovet, hvad 

skal det kunne og hvor meget må det koste. 

HC2 møde 16 maj 2022 

Vi var 43 fremmødte 

 

Ref. Poul Erik Christensen 

Klippekort 
HUSK! Klippekort koster 

nu 250 Kr. for 10 klip. 

25 kr. pr møde. 

 

 

 

 

HC mandag får en stand.  

. 

Hele PowerPoint præsentationen ligger på Hjemmesiden. 

 https://hemingwayclub.dk/wp-

content/uploads/2022/05/Sikring-af-dit-private-hjem.pdf 
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