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Tak for et godt møde! Som aftalt kommer her et kort referat i stikordsform: 

 Afbud fra Hans, Børge og Bjarne 
 Mehieddine melder fra til gruppen. Ligeså John, som dog siger, at han regner med at dukke op igen 

om et års tid, hvor han forventer at få mere tid. 
 Daglig leder af FH Else Marie kom med et oplæg om forskellige måder, hvorpå vi kunne konstituere 

os som gruppe. Der var efterfølgende stemning for at vi blev en forening under FH. Fordelen er bl.a. 
at vi ikke behøver at bruge krudt på vedtægter, regnskab, m.m. 

 Holger vil lave et udkast til beskrivelse af Hemingway Club Vejle til brug for ansøgning af s.k. § 18 
puljemidler. 

 Børge har meldt ind, at han gerne vil deltage i ”Mandetræffet” i Strib d. 21. juni. Ingen af de 
tilstedeværende havde tid/mulighed for at deltage. Hvis nogen af de ikke-tilstedeværende har lyst 
til at deltage, kan de kontakte Børge. 

 Det aftales, at vi efter sommerferien mødes på Vejle Bibliotek, da det vurderes, at rammerne her er 
bedre. 

 Det aftales, at vi holder en pause i sommerferien. Sidste gang vi mødes på denne side 
sommerferien er torsdag d. !6.06, hvor vi i øvrigt har besluttet af mødes til en frokost kl. 11.00 hos 
Social Dining i Bygningen. Efter sommerferien starter vi op igen torsdag d. 18.08. Og nu er 
mødestedet altså flyttet til Vejle Bibliotek. 

Jeg fornemmer, at der efterhånden er ved at melde sig et behov for at vi kommer i gang med nogle 
aktiviteter. Jeg vil derfor bede alle overveje, om man har et eller andet, som man gerne vil fortælle om. 
Eller om man kender nogen, som vil kunne komme med et oplæg på et af vores kommende møder. Eller 
forslag til besøg på virksomheder, kulturtilbud eller andet. Forslagene må meget gerne være konkrete. 
Eksempelvis: 

 Besøg i Jernalderlandsbyen ved Vingsted torsdag d. 6. okt. 
  Oplæg v/Frede og Holger om et arbejdsliv inden for psykiatrien d. 17.11 

Så tænker jeg, at vi næste torsdag vil starte op på at få lavet et program for efteråret 
 
 


