Referat af HPV Styregruppemøde torsdag den 6. november 2014
Tilstede var: Peter Rasmussen, Dorte Windfeld, Susan Gottlieb, Allan Pram Nielsen, Jens Østrup og
Else Jensen.
Afbud fra: Bjarne Dahl Hermansen.
Agenda:
1. Udestående actions fra sidste møde
2. Afholdte aktiviteter siden sidste møde
3. Kommende aktiviteter
4. Hjemmesiden
5. Eventuelt

1. Udestående actions fra sidste møde
Actions omkring Københavnertur, HP’s Vinklub og HPV medlemskontingent er behandlet under
hhv. punkt 3 og 5 nedenfor.
Den tidligere omtalte Bornholmertur er skrinlagt, idet den blev vurderet for dyr.
2. Afholdte aktiviteter siden sidste møde
- Besøg i Grønnegårdsteateret. Hermed et modtaget referat, - (som naturligvis også kan læses på
klubbens hjemmeside: www.hpvintage.dk): Lørdag d. 23. august havde 13 medlemmer og deres
partnere meldt sig til deltagelse i årets Grønnegårdsteater-succes ”De lystige koner fra Windsor”.
Arrangementet kom på plads i samarbejde med HP After Dark’s arrangement samme aften, og
forestillingen var som altid festlig med kvinder som spillede mænd og omvendt i sjove kostumer og
replikker per vers. Inden forestillingen var der sædvanen tro hygge og snak over de medbragte
madkurve. Vejret holdt sig stort set fra den pæne side, en enkelt byge fik ikke forestillingen til at gå
i stå. Absolut et arrangement, der tåler gentagelse!
- Golf Matches afholdt i hhv. foråret og sensommeren.
3. Kommende aktiviteter
Dorte fremlagde plan for den kommende Københavnertur i form af et besøg i Bjørn Wiinblads
Hus, som er berammet til den 15. januar 2015. Invitationen udsendes inden længe til samtlige
medlemmer. Action: Dorte.
36 HPV medlemmer er tilmeldt årets HP Julefrokost.
Der arrangeres Golf-dag i foråret. Nærmere information følger. Action: Peter.
4. Hjemmesiden
Intet nyt fra vestfronten.
6. Eventuelt
Peter kunne fortælle, at HP’s tilskud til ”HP After Dark” er ændret af hensyn til skattereglerne,
men at dette dog ikke vil have nogen betydning for HPV-medlemmernes eventuelle deltagelse i
arrangementerne, da vi deltager til ”ikke-medlemspris”, selv om vi nyder godt af opnåede
”mængderabatter”. Således vil der inden længe blive udsendt tilbud om årskort til Tivoli til
favorable priser. Action: Peter.
I forbindelse med skattereglerne havde Peter undersøgt, om vi skal svare skat af HP’s årlige
tilskud til HPV. Dette er ikke tilfældet, da vi ikke er en forening med regnskabspligt etc., men en
klub med et udelukkende socialt formål.

Peter mindede om, at det i sidste referat varslede medlemskontingent af HPV på kr. 100 pr. år
bliver indført med virkning fra 1. januar 2015, for på den måde at sætte os i stand til at yde lidt flere
og/eller større tilskud til de enkelte arrangementer. Der udsendes separat reminder herom til
samtlige medlemmer snarest. Action: Peter, som ligeledes vil administrere indbetalingerne.
I denne forbindelse skal klubbens vedtægter ændres. Action: Peter og Allan.
Ligeledes nævnte Peter, at Golfspillerne er blevet lovet et tilskud fra HPV på kr. 100,- pr. deltager
i kommende matches, - (dog undtaget eksisterende HP’ere, som får tilskud direkte fra HP.)
Vi har fået 10 nye medlemmer i 2014 (heraf 4 eksisterende HP’ere) således, at vi nu er oppe på i alt
102 medlemmer i HPV.
De bedste hilsener til alle de øvrige 101 :0)
Else
09-11-2014

