
Referat 3. november 2022 
 

Tak for et godt og konstruktivt møde! 

Vi var i dag 20 fremmødte.  

Nedenfor et kort referat: 

 Kort præsentationsrunde. Der fremkom et forslag om, at vi fik lavet et ”billedgalleri” af gruppens 
medlemmer. Jeg har ikke styr på det tekniske, men jeg hørte Martin sige, at det godt kunne lade sig 
gøre. Men inden vi hver især begynder at sende selfies til Martin, så afvent lige besked fra ham, om 
hvordan vi gør det… 

 Kort drøftelse af, hvor mange medlemmer vi kan være. Ud fra det der blev sagt, konkluderer jeg, at 
der er rimelig enighed om, at den nuværende størrelse på ca. 26 medlemmer passer godt. Og at 
der nok kan være plads til et par stykker mere. Men hvis vi igen oplever, at mange søger om 
medlemskab, kan det blive relevant at sætte dem på en venteliste, til det giver mening at starte en 
parallel klub op – evt. med en 2 – 3 stykker fra vores nuværende klub som tovholdere. 

 Der var enighed om, at det var udtryk for rettidig omhu, at vi kontakter medlemmer, hvis de er 
udeblevet x flere uden afbud. Dette for at høre, om vedkommende fortsat er interesseret i at være 
medlem, eller om der ligger andet til grund for udeblivelsen. 

 Der var tilslutning til, at kontingentet forsat er kr. 50,- pr. mdr. Også selv om vi bliver bevilliget de 
ansøgte § 18 midler. Der var ligeledes stemning for, at vi bevarede ”cigarkassen”, da dette gav en 
nem og ubureaukratisk mulighed for køb af vin, blomster, m.m. Når/hvis vi får bevilliget §18 
midlerne, laver vi en procedure for, hvordan vi tilgår disse. 

 I forlængelse af dette, var der enighed, at de nuværende regler om, at vi kun honorerer eksterne 
oplægsholdere med vin eller andet. Og at interne oplægsholdere må nøjes med takken. (Vi er vel 
jyder… ѮѯѰѱ) 

 Herefter en proces, hvor vi drøftede forslag til forårets program. Følgende forslag blev stillet: 
o Geo-catchning – teori og afprøvning. 2 dage! v/Hans 
o De nye ejendomsvurderinger (oplægsholder skal undersøges nærmere) 
o Besøg på det nye ressourcer og genbrugscenter 
o IT-støtte i ældresagen v/Ole 
o Besøg på Whisky destilleri i Farre 
o Besøg på TV-Syd 
o Vindmøllemuseet i Askov v/Martin 
o Besøg i Folketinget – evt. kombineret med oplæg af 

erhvervsorganisation/lobbyvirksomhed. 
o Besøg i Lego-house  
o Tur på golfbanen. Vi har flere medlemmer, som spiller golf! 
o Besøg på Flugtmuseet i Oksbøl 
o At bygge et skib – og sejle det – 2 dage v/Claus og Helge 
o Vandring på Caminoen v/Claus og Erik 
o Besøge en ø – eksempelvis Hjarnø 
o Besøge Strøjer teglværk, som bl.a. har en imponerende biludstilling  
o Besøg i ”Mini-by” i Viborg v/Jens-Christian 
o Besøg i Landsretten i Viborg 
o Vejles udvikling – evt. med oplæg fra formanden for teknisk udvalg 
o Besøg på Sønderborg Slot – udstilling om mindretallet i Sønderjylland 



o Frøslev museum 
o Ekskursion med Naturhistorisk forening i Vejle v/Lars Kromann-Larsen (Holger) 
o Besøg på Vejle Stadsarkiv v/Holger (Jeg har allerede lavet en aftale om at besøge dem d. 

16. marts, men det kan selvfølgelig annulleres, hvis der ikke er stemning for dette…) 
o Besøge Dansk Broderorden v/Holger 
o Virksomhedsbesøg – Jem & Fix v/Arne 
o Virksomhedsbesøg – Starmark v/Arne 
o Tvind v/Hans 

Det er ikke alle steder jeg har sat navn på, hvem der er forslagsstiller. Det fik jeg ikke lige noteret i 
farten… Beklager! 
Fra forårets ”emnebank” har vi følgende forslag: 

 Sportsforhold 
 Mennesker med betydning 
 Relationer mellem mænd 
 Mandeidentitet  
 Udfordringer med trosfrihed og kristne værdier (oplæg ved Rene Ottesen, tidligere medlem 

af HC-Vejle) 
 Oplæg fra børn af medlemmer fra HC-Vejle 
 Døden – oplæg ved præst eller bedemand 

 

Vi besluttede at prioritere emnerne på den måde, at hvert medlem får 10 points, som han kan fordele på 
de 10 emner, som han finder mest interessent. Martin vil (efter han har modtaget mit referat) udsende et 
excell ark, hvori man kan tilkendegive ’ens prioriteter. Det blev aftalt, at næste gang vi mødes – d. 10. nov. 
– vil sætte emnerne ind i kalenderen. 

Når jeg kigger i kalenderen, så har vi 22 klubmøder fra nytår til sommerferien. Her er vinterferie, 
Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag fratrukket. Jeg foreslår, at vi reserverer 4 – 5 torsdage til rene 
klubmøder, hvilket vil sige, at vi skal ende ud med at vælge 17 – 18 emner (OBS! at  2 af emnerne strækker 
sig over 2 gange). 

 


