
 Møde 6.10.2022 
 

1 Præsentationsrunde 
Præsentationsrunde med de 14 fremmødte. 
  

2 Medlems status 
P.t. 25 medlemmer, heraf 5 på venteliste 

 

3 Lokalebehov 
Beslutning: Vi går efter medlemskab af Bygningens Venner og booker lokale dér. Fra 2023 er der fortaget booking 
af Lokale 2B – Foyeren til torsdagsmøderne.  

 

4 Svar til Hemingway Club DK vedr. sekretariatsfunktion 
Beslutning: Vi støtter op om forslaget fra HC DK om sekretariatshjælp fra Danske Seniorer, forudsat det bliver 
omkostningsfrit for lokalafdelingen. 

 

5 Retningslinjer for intern kommunikation 
Beslutning: Intern kommunikation sker via hjemmesiden. Referater fra møderne lægges ligeledes på 
hjemmesiden. Brug af Facebook gruppe er stadigvæk under overvejelse.  
Fremadrettet skal man ikke melde fra, hvis man er forhindret i at møde op til klubdag. 

 

6 Invitation fra Dansk Broder Orden og HC Aarhus 
6 deltagere meldte sig til møde med Dansk Broder Orden. Holger melder dette ud til DBO med ønske om at lægge 
mødet hos DBO en torsdag formiddag i det nye år. 
2 deltagere meldte sig til mødet hos HC Aarhus 18.10. Emne Bekingebanden. 

 

7 Økonomi 
Medlemskontingent: 50 kr./md. Nye medlemmer betaler kontingent fra 1. hele måned efter indmeldelse. 
Foredragsholdere aflønnes med vin/chokolade + kørselsgodtgørelse 
Holger undersøger mulighederne for at oprette en underkonto under FHV regi. 
Alternativt også mulighed for underkonto under HC DK hovedkonto. 

 

8 Regler for intern distribution af medlemsliste 
Enighed i deltagerkredsen om at distribuere PDF version af medlemslisten med angivelse af navn, tlf. nr. og 
mailadresse, forudsat PDF filen kan krypteres og bliver gemt krypteret. Er der protester fra nogle af dem, der ikke 
deltog i mødet?? 
Martin laver vejledning til, hvordan der kan tilføjes en kolonne med alle deltageres CV i kort form. 

 

9 Nedsættelse af julefrokostudvalg 
Vi holder julefrokost hos Social Dining 15.12 

 

10 Program for foråret 2023 
Forslag til emner til forårsprogrammet: 
- Henrik: Om at køre projektarbejde i Nordvietnam, Algeriet og Storebæltstunnelen 
- Holger: Besøg på Lokalhistorisk Arkiv 
- Martin:  Besøg på Poul la Cour museet i Askov (Poul la Cour var vindkraftpioner) 
- Hans:    Geocaching teori 
- Hans:    Geocaching ude i naturen  
- Helge:   Om at bygge en stålbåd til jordomsejling 

 

11 Evt. 
Intet. 

 


