
 

Næste møde mandag 27. feb. 

Greve Borgerhus kl. 9:30- 11:30 

Hvordan bygger man en 

sommerlejr op til 35.000 deltagere. 

v/ Jesper Oehlenschlager 

 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

HC mandag: Referat af møde d. 20. februar 2023. 

Mødet i dag vil være opdelt i to hoveddele, fornyelse af klubbens struktur og 

Nicoline Alltorp leder af Friviglighedscentret vil sammen med projektlederne 

Emilie Næve og Mie Clemens fortælle om Frivillighedscentres organisation, 

formål og opgaver. 

Inden vi går til det mere alvorlige, skal vi synge ” Dagen i dag er min ven” 

skrevet af Anna Thorstein og teksten på lærred er med vignetter kunstnerisk 

udført af Niels Adamsen applaus til ham. 

Hemingway Club mandag, Greve blev startet i september 2019 og har nu, med 

covid19 forhindringer, eksisteret i ca. tre et halvår. Den almindelige drift af 

klubben kræver forholdsvis mange reseuser. Med baggrund heri forslås en 

fornyelse af Klubbens struktur med det formål: 

- Generel forenkling af arbejdsopgaverne 

-  Fordele opgaverne på flere skuldre 

- Oprette mindre grupperinger 

¤   For at fordele opgaverne og arbejdsbelastningen 

¤   For at styrke team tankegangen og understøtte kreativiteten 

Det betyder i praksis at man kunne forstille sig: 

- Et team der fokuserer på de ugentlige foredrag og udflugter 

- Et team der fokuserer general IT-understøttelse 

- Et team der fokuserer på ansøgninger til fondsmidler 

- Ændret betalingsmodel for medlemskab af HC2 

De øvrige etablerede teams fortsætter stort set uændret, som er: 

Foredrag og udflugter: Geert Lehman, Søren Rasmussen, Poul Erik 

Christensen, Peter K. Nielsen og Nils Middelboe. 

Mødeklargøring, morgensang, PC og AV udstyr, : Nils Middelboe, Carsten 

Bernfeld, Niels Adamsen og Steen Halk ( backup ). 

HC2 møde 20.feb.. 2023 

Vi var 49 fremmødte medlemmer 

 deltagere 

Nicoline                                        Emilie    Mie 

Information og debat om fremtiden 

for vores HC mandags klub 

Geert byder velkommen 

og fortæller om den 

fremtidige struktur i HC2 

Køkkenholdet har sørget 

for en lille en og winerbrød 

mailto:info.greve2@hemingwayclub.dk
https://hemingwayclub.dk/klub/greve-mandag/


 

Teknisk IT-understøttelse, PC teknik, arkivopsætning, mail system, HC hjemmeside : Carsten Bernfeld og Steen Halk. 

Fondsmidler: Steen Halk og Bjørn-Erik Jørgensen.  

Der skal hermed ske en opfordring til alle medlemmerne om, at give et bidrag til, at vi også fremover kan udvikle afdelingen til 

alles glæde og fordel, f.eks. kender man nogen, der kunne give en god fortælling, rejse oplevelse m.m. vil det være meget 

velkomment, det er ligeledes velkomment til at give en hånd med ved udflugter og angementer. John ville godt være med i 

forbindelse med turen til Vest forbrænding, Bjørn- Erik tilbød til Pankas og Robert tilbød sig også, er der andre der mener, at 

have noget at byde ind med, er det bare at henvende sig til tovholderne. 

Tovholderteamet er: 

• Geert Lehman: Koordinere møder og kontaktpunkt for eksterne aktører. 

• Steen Halk: Kassere og fondsmidler. 

• Carsten Bernfeld: Hjemmeside  

• Jan Engel: Kaffe, Brød og servering. 

• Peter K. Nielsen: Lokaleklargøring med borde og stole. 

• Poul Erik Christensen: Mødereferater. 

Kontakt til Tovholderteamet kan ske ved møderne elle på mailadressen Info-greve2@hemingwayclub.dk 

Kassereren har brugt mange resurser på det nuværende betalingssystem, derfor vil det fra 1. april blive ændret således, at det 

nuværende klippekort afskaffes og fremover betales periodevis med kr. 250,00           3 gange årligt: 

- Senest 20. december gældende for januar- marts 

- Senest 20. marts gældende for april- juni 

- Senest 20 august gældende september- december 

Ved manglende betaling kontaktes Kassereren ellers annulleres medlemskabet automatisk. 

Den nye ordning træder i kraft pr. 1. april 2023, så første betaling på kr. 250,00 skal ske inden d. 20. marts. Indtil 1. april skal 

klippekortet stadig bruges, ikke anvende klip bliver refunderet i april-maj, kortet påføres på bagsiden med mobil pay nr. eller 

bank nr. og afleveres til Carsten eller Søren. 

Steen gennemgik herefter regnskabet for 2022 budgettet for 2023. Resultatet for 22 er et lille minus, men egenkapitalingen er i 

plus. Budgettet for 23 er i plus uden at der er indregnet fondsmidler. Med hensyn til aktivitet liste henvises til vores 

hjemmeside som tidligere nævnt, 

Efter en kort pause gav Nicoline en introduktion om Frivilligcentret, som er et ud af 64 lokale frivilligcentre, formålet er at 

støtte, synliggøre og udvikle frivilligheden i Greve kommune. Centret er medlemsbaseret med halv statelig og halv kommunal 

grundfinansiering hertil fondsmidler til specifikke projekter. Øverste ledelse af er en bestyrelse, hvor Hemingway klubben er 

repræsenteret. Hemingway klubben er startet som en del af frivillighedscentret og det gør, at der er betydelig service til 

klubben med gensidig hjælp til centres events. Det er sundt med frivillig beskæftigelse, det kan skabe nye netværk og give 

kompetencer. Centret er gearet til, at give frivillige et godt match, går man med tanker om frivilligt arbejde kan man 

frekventere flg. hjemmesider Frivilligjob.dk eller aktivigreve.dk  

Emilie er projektleder på TANK OP der handler om frivilligopgaver til at deltage i hverdagsrådgivning og hjælp i hverdagens 

gøremål, jobcafe og sprog. Det man får ved at være frivillig i TANK OP, er at gøre en forskel for udsatte mennesker, udvikle 

relationer, møde nye mennesker og få mere viden om etniske minoriteter. Mange unge er i dag motiveret til frivilligt arbejde, 

det kan f.eks. være inden for ældreområdet med hjælp til det digitale univers med mit id, mail m.m. 

Mie arbejder med projektet UNGESKABER finansieret af Tryghedsfonden. Formålet er at styrke den mentale sundhed og 

mindske ensomheden bland unge 13-20-årige i Greve kommune. Målgruppen er unge, der savner at være en del af et 

fællesskab og ønsker flere relationer og aktiviteter i deres liv, samt have et frirum til socialt samvær. I projektet arbejder man 

med en MakkerOrdning, der går ud på at en makker hjælper alt fra svære formler i matematik, til at vende svære tanker i livet, 

med andre ord, en makker man kan tale fortroligt med på tomandshånd.  

Som en overordnet for begge afsnit kan være: 

                                    Sammen gør vi en forskel. 

Vi takker Nicoline og hendes personale for et interessante indlæg. 

Ref. Poul Erik Christensen 

Pas på julemænd 

Steen fortæller om den nye betaling af et fast 

beløb 3 gange om året til erstatning af klippekort 
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