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Tak for i dag! Som altid inspirerende at være sammen med jer! 
Velkommen til nyt medlem – Ole Hagen Jensen! 
Hermed et ultrakort referat fra dagens møde. 
Vi blev budt velkommen af leder Pernille Kjølholdt, som gav os en kort indføring i, hvad Økolariet er for et 
sted. Herefter fortalte hun om klimaudfordringerne – på verdensplan, nationalt og i Vejle. Hun fortalte om 
hvordan Vejle Kommune arbejdede med udfordringerne – med udgangspunkt i en lokalt udarbejdet 
klimaplan. 
Efterfølgende var der mulighed for at gå på opdagelse i Økolariets spændende – og meget velbesøgte – 
udstilling. 
  
Til jeres orientering, så tager Martin og jeg til Hemingway Club DKs årsmøde i Nyborg i morgen. Jeg har 
kopieret dagsorden ind nedenfor, ligesom jeg har vedhæftet regnskabet. Jeg regner med at vi uddyber 
mundtligt på vores næste klubmøde… 

Agenda til Årsmøde 9. september 2022                      
  

1. Velkommen og en fælles sang 
2. Formandens beretning for Hemingway Club Danmark S/I (HC-DK) Bjørn Nakskov Petersen: 

a. Aktiviteter og økonomi (regnskab fremsendes med agenda til styregrupperne) 
b. Succeser og udfordringer.                       
c. b.                    IPR krænkelser (Finn Orbe) 

3. VELUX projektet: Slutrapport og interviews. Charlotte Nekman 
4. Vore aktiviteter i dag: 

a. Vore aktiviteter på internettet ved Johnny Rose Larsen, herunder brugen af sky-
produkter (Google Cloud, Microsoft Cloud m.fl.) 

b. Fællesmøder: Klyngemøder eller flere klubber i samme kommune. Povl Knudsen og 
John Bern Nielsen 

c. Kommunikation: 
                                          i.     Den overordnede plan (Nationalt/lokalt/eksternt/internt ved Ulrik Sort 
                                         ii.     Nyhedsbreve: Hvad er behovet for Gi’Tar? Povl Knudsen og John Bern Nielsen 

5. HC-DK: Fremtidig organisation og koncept 
a. Fra frivillig organisation til muligt landssekretariat. Bjørn Bjerking og Finn Orbe 
b. Klubstyring og organisation. 

                                          i.     Fælles CVR-registrering med P nr. til klubber. (Bjørn Bjerking) 
                                         ii.     fælles hovedbankkonto med bi konto til klubberne - Centralt / decentralt? 

c. Konceptfornyelse. Er der områder, som skal revideres? Gruppearbejde ved John 
Bern Nielsen 

6. Bestyrelsesændringer hos HC-DK (Finn og Povl). 
7. Eventuelt 

 
 


