
 

   

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 
 

Sommerafslutning tirsdag den 21. 

juni. 2022 13:30 til 16:00 
Mødetid senest 15 min før afgang Roskilde havn 

 

 

 

 

 

Bemærk !!! 
der er ikke møde 20 juni 

Vi holder sommerferie til mandag den 

 5. september i Greve borgerhus 
 

Referat af møde d. 13. juni 2022 

Vi skal i dag på mødet have et indlæg af repræsentanter fra 

Nordea, inden morgensangen har vi en meddelelse om ændring 

af 1. møde efter sommerferien, det bliver d. 5. september og ikke 

som tidligere meddelt d. 15. august. 

Morgensangen er i dag ”Pengegaloppen”, som har lidt relation til 

dagens indlæg. 

Herefter blev ordet givet til Nordea, der var repræsenteret af 

Filialdirektør Hanne Jensen, Pension- og investeringsrådgiver 

Trine Hesselbjerg Larsen og Bolig-og prioriteringsrådgiver 

Michal Howard. 

Hanne Jensen introducerede Nordea og gav en overordnet 

beskrivelse af og om, det ansvar som Nordea har taget på sig om 

Bæredygtighed i Miljø, omfattende bla. klimaforandring, 

ressource-og genbrug. Desuden i samfundsforhold omfattende 

menneske-og arbejdstagerrettigheder, forbrugerbeskyttelse, 

sundhed-og sikkerhed på jobbet, ansvarlig leverandørstyring og 

fagforenings-og ytringsfrihed, endeligt et tredje vigtigt punkt om 

god selskabsledelse, med underpunkterne god ledelsesstruktur, 

bekæmpe bestikkelse, korruption og svindel og fokus på 

forretningsetik. Til at understøtte ovennævnte har Nordea 

HC2 møde 13 juni 2022 

Vi var 27 fremmødte 

 

Hanne Jensen 

Trine Hessebjerg Larsen 
Michael Howard 
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udviklet produkter og rådgivning, der er rettet imod den grønne profil eks. billige lån til El-biler 

og energiforbedringer. 

Trine Hesselbjerg inviterede os på en drømmerejse om, hvordan fremtiden i en vis periode og en 

reflektion om økonomi, bolig og planer for aktiviteter, helbred og dis lige, set i lyset af den 

periode, vi har været igennem med Corona og diverse varianter.  Trine forklarede, at det var 

vigtigt at se på pensionsindkomst og formueoptimering, og i den forbindelse evt. gøre brug af 

investeringer for at få det optimale rådighedsbeløb. I Nordeas Bæredygtige valg, er fonde og 

produkter, der er i FN’s principper for ansvarlige investeringer, dog med fravalg af våben- og kul 

industrier. Ønsker man at komme i gang med investeringer kan man benytte ”Privat Banking” 

eller investeringsforeninger eller selv sammensætte og passe en portefølje. Desuden er der en god 

information i Nordeas Invest Basis. Trine gav nogle eksempler på afkast over en årrække, som var 

gode afkast selv om der har været skæverter imellem. Det sidste trine nævnte var appen NORA, 

som et godt værktøj i investering øjemed. 

Michael Howards emne om boligen og finansieringsmodeller for at opnå de optimale forhold for 

de fremtidige boligomkostninger. For at opnå drømmeboligen er det vigtig at stille følgende 

vigtige spørgsmål? Skal vi blive boende og her nyde den tredje alder? Skal vi forbedre boligen 

med energiforbedringer, ombygning vi selv få glæde af? Eller skal vi sælge boligen og flytte i 

anden ejer/lejebolig? Afhængig af de konklusioner, der bliver resultatet, skal der etableres 

finansiering. Michael fremlagde og gennemgik flere modeller ved at benytte friværdien og optage 

af lån i obligationer, benytte sig ag lån uden kurstab. Nordea har de låne typer, der matcher de 

individuelle behov. Vælger man at sælge boligen skal man tage stilling til, hvorledes friværdien 

skal bruges evt. til investeringer (se Trines indlæg).  

Hanne Jensen ville afslutningsvis, anbefale at man blev opmærksom på at få oprettet et testamente 

der bestemmer hvordan formuen skal fordeles ved dødsfald. Det er ligeledes vigtigt i denne 

forbindelse at gøre opmærksom på, at få lavet en Fremtidsfuldmagt, som er relevant ved alvorlig 

sygdom og ulykke og hvis man ikke kan tage vare på en selv. Fuldmagten giver en anden person 

ret til at handle på ens vegne. Har man ikke en Fremtidsfuldmagt og skulle det blive aktuelt, skal 

familieretshuset først tage stilling til, hvem der må hjælpe dig, det kan tage op til 3 mdr. at få dette 

afklaret. Fuldmagten skal Notar koster 300,- Kr. Hjælp fra Nordea anbefalede advokat 700,- Kr.  

det vil koste i alt 1000,00 kr. 

Vi takker Hanne, Trine og Michael for et informativt møde med vores medlemmer, som efter den 

store spørgelyst sikkert gør, eller gøre brug af Nordeas rådgivning og ydelser. 
Ref. Poul Erik Christensen 


