
1.9.2022 

   
Hermed referat fra dagens møde i HC Vejle. Sidste referat skrev jeg på Facebook, men jeg kunne forstå, at 
det ikke var den store succes, da ikke alle var på Facebook, så nu prøver vi med det gode gamle mailsystem 
igen… 
  
Vi havde besøg af Bjørn Nakskov Petersen, som sidder i HC DKs styregruppe. Han har været med til at starte 
HC i 2013 – bl.a. med støtte fra Velux fonden. Der eksisterer p.t. over 50 klubber, og man forventede at der 
kom flere til. 
Vi indledte med en sang, og opfordrede os til at bruge dette, når vi mødes. 
Han gennemgik Hemingway Clubs hjemmeside og fortalte om de ting man kunne finde til inspiration her. 
Han opfordrede til at vi i Vejle fik vores egen hjemmeside, som man vil kunne tilgå via HC dk.s hjemmeside. 
(Jeg har lige anmodet om dette). 
Bjørn kom med forskellige ideer til, hvordan vi kunne organisere os. Fortale om fordele og ulemper, og 
hvad det kunne betyde for os rent økonomisk. Han fortalte, at de fleste klubber kørte med ’en eller anden 
form for kontingentbetaling – i Gentofte var det eksempelvis kr. 25,- på gang. 
Han opfordrede os til at invitere politikere på besøg. Om ikke andet, så for at skabe velvilje, når vi søger 
økonomisk støtte. 
Bjørn kom med forskellige forslag til aktiviteter. Jeg noterede mig især ideen med en ”ønskekoncert”, hvor 
vi på skifte afspillede et stykke musik, og fortalte om, hvorfor dette stykke musik var vigtig for os. 
Vi rundede dagen af med en diskussion om navnet Hemingway Club. Især at det skulle signalere en bestemt 
form for maskulinitet. Bjørn pointerede, at det ikke var hensigten at ekskludere nogen på denne konto, og 
at han ville være opmærksom på dette fremadrettet. 
Og så er der alt det som jeg ikke fik noteret… 😊 
  
Vi ses igen torsdag d. 8. sep., kl. 10.00, hvor vi mødes på Økolariet. 
 

 


