
Referat 1. december 2022 

 

 

Hermed kort referat fra dagens møde i HC-Vejle. 

Carsten havde igen stillet sig til rådighed og fortalte om hans erfaringer som direktør i Kooperationen. Vi fik 

dels et indblik i, hvilke virksomheder han havde været tilknyttet og dels mere generelt hvordan kooperative 

virksomheder virkede nationalt og internationalt. Jeg er ikke i stand til at yde Carstens foredrag 

retfærdighed her, men forhåbentlig kan hans slides tilgås via hjemmesiden inden længe. 

Stor tak til Carsten! 

Jens Peter lavede en kort kontekstafklaring i forhold til programmet næste torsdag. 

Povl fortalte kort om turen til Børsen/Folketinget d. 23. marts, som der nu ligger et færdigt program for. 

Programmet vil blive rundsendt i god tid inden turen. 

Martin orienterede om, at der stadig manglede tilbagemelding fra en 5 – 6 stykker ang. 

”præsentationspapiret” over klubbens medlemmer. Det aftales, at Martin rundsender papiret i sin 

nuværende form. Af sikkerheds hensyn opfordres man til ikke at lave et print af papiret ligesom der 

generelt henstilles til, at man behandler div. klublister med størst mulig diskretion. 

Der nedsættes en fundraising gruppe bestående af Henrik, Martin og Jens Peter, som vil undersøge 

mulighederne for at søge om fondsmidler forskellige steder. 

Vi drøftede hvad det økonomiske niveau for vores aktiviteter skal være. Vores forårsprogram er nok mest 

udtryk for, hvad vi syntes kunne være spændende. Og i mindre grad var der taget hensyn til hvad det 

koster. Det skal vi tage læring af, så vi næste gang, hvor vi skal planlægge program for efteråret 2023, i 

højere grad skal spørge os selv om, hvad det koster. På den anden side var der også enighed om, at vi godt 

måtte ”give den gas” en gang i mellem, og at vi evt. kunne bruge nogle af de fondsmidler, som vi 

forhåbentlig får, til at skære toppen af udgifterne. Der skal også være fokus på ”value for money”. 

Eksempelvis kan det godt være, at turen til Folketinget/Børsen ligger ud over vores normale niveau for 

aktiviteter – tidsmæssigt og økonomisk – men at arrangementet er skruet så godt sammen, at vi prioriterer 

dette. I den sidste ende må det enkelte medlem gøre op med sig selv, om han vil prioritere at deltage. 

Og endelig blev der gjort opmærksom på, at forårets program også bærer meget præg af, at vi ofte er ”ude 

af huset”. Også dette bør vi tage læring af, og indtænke næste gang vi laver plan. 

(Der er sikkert en masse nuancer i diskussionen, som jeg ikke har fået med i ovenstående. Jeg tror dog 

heller ikke, at det er sidste gang vi drøfter det…     ) 

Lidt i forlængelse af ovenstående, opstod der tvivl om opbakningen til turen til whisky destilleriet i Farre d. 

12. jan. Det blev derfor aftalt, at alle – hver især – giver mig en tilbagemelding på, om han ønsker at deltage 

eller ikke. Deadline for tilbagemelding: tirsdag d. 6. dec.!!! 

 

Afslutningsvist spurgte et medlem om gode råd i forbindelse med et personligt problem. 


