
Referat 24. november 2022 

 

 

Vi var i dag 18 tilstedeværende. 

Vi havde besøg af Jan og Eva fra Vejle bibliotek, som gav os en indføring i Ernest Hemingways liv og 

forfatterskab. Jan fortalte om Hemingways liv og læste passager op fra ”Den gamle mand og havet” og Eva 

læste ’en af hans tidlige noveller ”Indianerlejr” op. Ind i mellem blev der givet plads til at drøfte hvad vi fik 

ud af teksten. Jeg tror metoden hed ”samlæsning”… 

Stor tak til Jan og Eva for at gøre os klogere på den mand og forfatter, som har lagt navn til vores klub. 

Efterfølgende fik vi startet på en vigtig diskussion omkring, hvad fremtidige aktiviteter kan og må koste. Jeg 

tænker, at denne diskussion skal fortsætte over de kommende klubmøder, og hvor målet er, at vi finder et 

niveau, som alle kan se sig selv i og som ikke virker ekskluderende for nogen. Jeg vil prøve at sammenfatte 

nogle af refleksionerne og dilemmaerne, som jeg hørte dem på mødet: 

• Hvor går den øvre grænse for udgifter – dels til den enkelte aktivitet og samlet set hen over et halvt 
år? Et medlem havde regnet ud, at det ville koste ca. kr. 2.000, - for at deltage i samtlige aktiviteter 
i foråret + transport. Det giver i gennemsnit en udgift på ca. kr. 100,- pr. gang vi mødes… 

• Fondsmidler: Hvis vi får nogen, hvordan skal de så bruges? Skal de eksempelvis bruges til at 
finansiere ’en ”dyr” aktivitet. Eksempelvis turen til folketinget? Eller skal den spredes ud over flere 
lidt dyrere aktiviteter – eksempelvis besøg på whisky-destilleriet og vindmøllemuseet? Eller en hel 
3. model? 

• Fundraising: Der er en antagelse om, at der er forskellige steder, hvor vi kan søge om fondsmidler 
til at være medfinansierende for vores aktiviteter. Aktuelt har Jelling Festival udlovet fondsmidler, 
som det vil give god mening at søge. Skal vi have nedsat en ”fundraising-gruppe” på eksempelvis 2 
– 3 medlemmer, som vil påtage sige opgaven med at være opsøgende over for disse muligheder? 
Stiller dette krav til vores måde at organisere os på? Vil det være nemmere at komme i betragtning 
til fondsmidler, hvis vi eksempelvis er en forening, med alt hvad det medfører af regnskaber, 
vedtægter, generalforsamlinger osv. 

 

Og der er sikkert flere dilemmaer, som jeg ikke lige har fået øje på. Men uanset hvad, så er det klubbens 

medlemmer der beslutter niveauet. Jeg vil blot appellere til, at det i videst muligt omfang bliver en 

konsensus-beslutning og at der tages hensyn til, at vi ikke bliver ekskluderende over for medlemmer, som 

eksempelvis ikke har en stor pensionskonto at trække på…      


