
   

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 

Referat af møde d. 31. oktober 2022. 

Vi har i dag registeret 51 medlemmer, som skal høre om et aktuelt 

emne, økonomisk kriminalitet og at færdes sikkert på de sociale 

medier. Men inden skal vi synge ” Marken er mejet og høet er høstet ” 

med tekst af Adolf von de Ricke. 

Politiassistent Randi Mortensen fra Roskilde fortalte, at man havde 

oprettet en specialgruppe til at klarlægge omfanget og arten af 

svindlen, der foregår på nettet. Startede med at udtage 53 af de 

anmeldte sager og analyserede disse, herefter blev der udtaget 40 

tilfælde, hvor der blev skrevet til, for at få supplerende oplysninger, 

der var respons fra 25 personer. Svindlen var foregået pr. telefon, e-

mail, sms eller pr brev. Ældre i aldersgrupperne 70-og 80-årige er de 

mest udsatte og kvinder er mere udsatte end mænd, af de 53 sager der 

blev undersøgt, var kun 3 omhandlende mænd. I kvartalerne i 2020-

21-22og 23 har vist opadgående kurve 134 sager til 227 sager, nogle 

af disse sager har omhandlet betragteligt beløb i den høje ende 

400.000 kr. 

Svindlerne der henvender sig f.eks. pr telefon præsenterer sig mange 

gange som at komme fra en Bank, Politi eller andre institutioner kun 

med et formål, at få information om ens konti hævekort koder etc. de 

giver indtryk af at vil hjælpe på den ene eller anden måde, de er meget 

høflige og som flere sagde meget søde og foruden venlighed, har de 

mange personlige informationer om ofrene, som de har fået på nettet, 

der er tilgængelige i forskellige sammenhæng. Svindlerne henvender 

sig samtidig til et segment af ofre, som er meget autoritetstro, og de 

tænker ikke et øjeblik på de psykiske traumer, de giver ofrene. Randi 

gav et eksempel om Else, der havde kræft, hvor alle hendes data var 

tilgængelig på ”kræft.dk”, for ikke at tale om en personlig profil på 

Facebook, hvor folk lægger mange af deres personlige data tilkende. 

HC2 møde 31 okt.  2022 

Vi var 51 fremmødte 

Næste møde mandag 7. nov. 

Greve borgerhus kl. 9:30- 11:30 
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Politiet har meget vanskeligt i at opklare disse sager, for det første er ofrene meget tilbageholdne med 

anmeldelse, fordi de føler sig flove, samtidig med at svindlerne er dygtige med at flytte gevinster rundt til 

forskellige banker ved hjælp af ”Muldyr” og telefonerne bruges kun med taletidskort. 

Politiet håber at kan imødegå mange af sagerne om svindel med informationsmøder og – materiale og 

opfordre til, at vi taler om de udfordringer, der mødes til at være sikkert på nettet. 

Politiet anbefaler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herudover henvises de udleverede brochure  

Vær Skeptisk og Huskeregler. 

Randi Mortensen gav os meget at være opmærksomme på og 

 at vise en vis skepsis, hvis der er nogle, der ringer, mailer, sms,  

som man ikke umiddelbart kender. Vi blev opfordret til at optræde som ambassadører med hjælp til vores 

medmennesker og deltage i, at give svindlerne kamp til stregen. 

Vi takker Randi Mortensen for meget interessant og aktuelt foredrag. 

 

Ref. Poul Erik Christensen 

- Fjernelse fra Krak 

           Kan gøres via krak.dk 

                Find dig selv 

                 Login via Mit ID/NemID 

- Privat profil på Facebook 

- Borger. DK – Kreditadvarsel 

      Ikke alle firmaer tjekker 

Husk at anmelde svindel til politiet og snak med 

banken om pengene 

Stor tak til  

Randi Mortensen 


