
Referat 17. november 2022 

 

 

Vi var i dag ca. 20 fremmødte. 

Hermed kort referat fra dagens møde: 

• Martin fortalte om Grønland. Indledningsvis noget om Grønlands historie og geografi. Herefter tog 
han udgangspunkt i dels de år, hvor han var lærer i Grønland (1975 – 1978) og dels – og primært - 
på en rejse i foråret i år, hvor han besøgte Kangerlussuaq og Ilulissat. Han viste nogle helt 
fantastiske billeder og en lille film fra Ilulissat Isfjordcenter. Han viste bl.a. et meget illustrativ og 
tankevækkende billede af, hvordan isfjorden har trukket sig tilbage de seneste 25 år, og hvor det 
var tydeligt, at hastigheden i tilbagetrækningen gik stærkere og stærkere. Tak til Martin for et helt 
fantastisk flot indlæg! 

• Dernæst gjorde vi status på aktivitetsplanen for foråret. Selv om der fortsat mangler nogle detaljer, 
synes planen at holde. Det blev aftalt, at man sender detaljerne til Martin, som vil sætte det ind i 
regnearket. Tak til alle medlemmer, som har brugt tid og energi på at undersøge tingene, og igen 
tak til Martin for at holde styr på alle aftalerne. 

• Henrik afsluttede dagen med et lille ”reklameindslag” for MotusFit (Emcare.dk), som han har gode 
erfaringer med. Angiveligt meget velegnet for golfspillere – men også andre. 

 

Ønsker man at se Martins præsentation kan man hente den ved at trykke HER 

Efter mødet var vi nogle som sammen reflekterede over forårets program. Vi var enige om, at vi har et 

meget spændende program, men det er også relevant at overveje, om nogle af aktiviteterne - rent 

økonomisk - er ved at tage et omfang, hvor det kan være for dyrt for nogle at deltage. Da vi startede HC-

Vejle i foråret besluttede vi, at aktiviteterne ikke måtte blive så dyre, at det kunne være ekskluderende. Vi 

fastsatte dog aldrig en øvre grænse. Jeg tænker, at det er relevant at tage denne diskussion op igen – evt. 

på klubmødet d. 5. jan. På det tidspunkt skulle vi også gerne vide, om vi er blevet tildelt puljemidler.  

Jeg har været ved at undersøge, hvorfor vores ”faste” lokale var blevet byttet ud med et mindre i dag. Men 

den ”lokaleansvarlige” var ikke at træffe… 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2022/11/Vejle-Groenland-af-Martin.pdf

