
Referat 15. december 2022 

 

 

 

Hermed et kort referat fra dagens møde i HC-Vejle 

• Der blev orienteret om, at vi har fået bevilliget kr. 16.750,-  fra Ensomhedspuljen i Vejle Kommune. 
Afslag fra Middelfart Sparekasse. Vi forsøger muligvis igen med Middelfart Sparekasse medio 2023, 
idet vi kan have en antagelse om, at vi var for sent ude i år. Vi har fortsat en ansøgning hos Jelling 
Musikfestival, som vi afventer svar fra. Holger vil undersøge, om der ligger nærmere betingelser 
for, hvordan vi bruger midlerne fra Ensomhedspuljen. 

• Arne orienterede om, at FM Niels Flemming Hansen har givet tilsagn om at komme d. 05.01 og 
fortælle om den aktuelle politiske situation.  

• Povl foreslog at vi indleder vores klubmøder med en sang. Det var der god opbakning til. Holger vil 
undersøge, om der findes eksemplarer af højskolesangbogen eller arbejdersangbogen i Bygningen, 
som vi kan låne. 

• Povl foreslog endvidere at vi til vores ”hjemmemøder” skiftedes til at bringe et emne op til 
drøftelse i gruppen. Også dette var der god opbakning til. 

• Flemming orienterede om evt. hjælpemidler til hørehandicappede. Han vil vende tilbage til dette, 
når han har talt med dem på CSV. Det blev foreslået, at vi på et senere tidspunkt evt. kunne invitere 
et ”høreapperatsfirma” til at holde oplæg for os. 

• Christan orienterede om, at pool-baren var åbent efter kl. 13.00 i dag, hvis nogen skulle have lyst. 
Da der er et tilbud om at åbne pool-baren kl. 13.00 for os i fremtiden aftales det, at vi giver besked 
fra gang til gang, om hvor mange vi deltager. Torsdag d. 05.01 vil 4 deltage. 

• Der blev orienteret om, at et medlem aktuelt er indlagt og ikke har det så godt. Gruppen sender 
sine varmeste hilsner med ønske om god bedring. 

• Vi havde en drøftelse om tavshedspligt i gruppen. Generelt hylder vi åbenhed og fuld 
gennemsigtighed i det vi laver. Samtidig skal det være muligt for medlemmerne at bringe et 
privat/personligt emne op, uden at dette bliver refereret. Umiddelbart virkede det ikke som om, at 



nogen oplevede problemer med emnet, men det kan være relevant at have i baghovedet, hvad der 
er egnet til at referere i andre sammenhænge.  

• Vi sluttede dagen – og året – af med at spise sammen i Social Dining. 

• Glemte jeg noget? 
 

Referenten vil gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår! Det har været en stor fornøjelse 

at lære jer alle at kende!  

Glæder mig til gensyn i det nye år! 

Kh 

Holger 


