
 
 

Referat fra mødet tirsdag 11.09.2018 

Velkomst 

Bjørn Nakskov Pedersen, Gentofte, blev budt velkommen som gæst, og fik en stor tak for en fortræffelig hjælp til IT 

og værktøjer, herunder foredragsliste fra andre klubber. 

Også en varm velkomst til dagens 2 foredragsholdere Bo Weymann og Jørn Moos. 

Orientering om stadet i klubben 

Takket være en stor og professional indsats på IT området fra Bent Elting har vi nu fået en medlemsliste op at stå. 

Medlemslisten er grundlaget for udsendelse af første medlemsudsendelse til alle der har tilmeldt sig på mail og 

interessekort. I starten vil der være nogle fejl, som kan forårsage, at nogle mails ikke når frem, så det beder vi om 

tilgivelse for. 

Johnny Rose tager sig af hjemmesiden og IT sikkerhed og andre generelle IT forhold.  

Preben Nyeland har på grundlag af medlemslisten produceret navneskilte, der blev udleveret. Alle bedes medbringe 

disse navneskilte til kommende møder og passe godt på dem (Efter mødet blev det foreslået at skrive sit kaldenavn 

nederst på skiltet, med en tusch og med store bogstaver). 

For at blive optaget som medlem skal interessekort udfyldes, og kontingent på 100 kr. skal indbetales. Beløbet skal 

indsættes på Regnr. 9570 konto 12670044 i Danske Bank. Herefter er man medlem. Bent finder en løsning, så 

medlemskab kan bekræftes. 

Interessen for medlemskab har været meget stor, og vi er hurtigt oppe på de planlagte 80 medlemmer. Når det er 

nået, vil der blive oprettet venteliste. 

Bo Weymann og Jørn Moos: ”Forbrydelse og tilgivelse”. Foredrag og dialog. 

Vi fik et meget spændende foredrag, hvor Bo Weymann åbenhjertigt fortalte om sin fortid i Blekingegadebanden, sin 

afsoning og forsoning. Jørn fortalte om sit arbejde som kriminalkomisær og om hvordan han var kommet i dialog 

med Bo. Kirken, medlem af menighedsrådet og kommunalbestyrelsen, havde spillet en væsentlig rolle. En direkte 

dialog og åben dialog, hvor man så hinanden i øjnene havde dannet grundlag for tilgivelse. En række nærgående 

spørgsmål fra medlemmerne blev besvaret med stor oprigtighed. 

Næste møde afholdes i sponsorloungen på Lyngby stadion 25.09.2018, kl 9.30 til 11.30. 

Mødet er et netværksmøde, som Vores medlem Claus Colding-Jørgensen hjælper med processen. Mød talrigt op, og 

husk navneskilt. Mødets formål er: 

 vi skal lære hinanden bedre at kende 

 finde ud af, hvem der vil hjælpe med opgaver i klubben 

 diskutere interesser og finde ud af om der er grundlag for undergrupper 

Fremtidige møder holdes i Idrætsbyen, hvis vi kan finde en fornuftig aftale med forpagteren om fortæring. 



 
 
 

Bo Weymann (tv) og Jørn Moos 

De opmærksomme  tilhørere 


