
 

Referat af opstartsmøde for tirsdagsklubben i Gentofte. 
 

Der var 22 deltagere fra vore klubbers ventelister og nye interesserede, der kunne komme til 

opstartsmødet den 15. februar 2019 hos Frivilligcenter Gentofte, Hellerupvej 24 1. sal, 2000 

Hellerup 

Følgende arrangerede og deltog fra mandags- og onsdagsklubberne: 

 Mogens Røstbjærg, Onsdagsklubben Egon Svane Hansen, Mandagsklubben 

 Finn Orbe, Onsdagsklubben  Jan Haugvik, Onsdagsklubben 

 Leif Jürgensen, Onsdagsklubben Jens Ole Knudsen, Onsdagsklubben 

 Bjørn Nakskov Petersen, Onsdagsklubben 

Vi startede med en kort præsentationsrunde af alle tilstedeværende og det blev efterfulgt af 

Hemingway sangen, der blev sunget ved Gentofte Kommunes uddeling af ældreprisen til 

Hemingway Club Gentofte. Der blev sunget godt igennem, selv om den kan være svær.  

Bjørn fortalte herefter om Hemingway konceptet og organiseringen af klubberne. Nogle klubber er 

netværk, der har det lokale Frivilligcenter som juridisk enhed, så man kan låne lokaler gratis og få 

hjælp til ansøgninger om støtte til klubbens præsentationsudstyr m.m. Andre har organiseret sig 

som foreninger, for at kunne låne lokaler og søge om støtte. 

Den nye klub – Hemingway Club Gentofte tirsdag – bliver klub nr. 12 og der er flere på vej. De 

fremmødte bliver automatisk medlemmer, når de møder op og udfylder et interessekort med de 

nødvendige oplysninger om navn, mail, telefon, fødselsdato og interesser. Fødselsdato, så vi kan 

fejre medlemmernes fødselsdag og interesser, så man kan finde sammen om fælles interesser og 

måske danne interessegrupper, som f.eks. gå- eller cykelture, teater- eller film, motion, madlavning 

etc. 

Der var 3 af de fremmødte, der meldte sig til den nye klubs styregruppe, der får ansvar for 

planlægning af møder, mødeindhold, opfølgning, administration og vedligeholdelse af websider 

m.m. Der mangler således 3 – 4 nye styregruppemedlemmer, for at det kommer til at fungere 

ideelt. Styregruppemedlemmerne vil blive inviteret til mandags- og onsdagsmøder og i den 

forbindelse få vejledning om arbejdet i styregrupperne. 

På grund af vinterferie fik vi 4 afbud fra personer, der gerne vil være medlemmer. Der er sendt 

invitationer ud til 53 personer, som tidligere har været på venteliste til klubberne eller som for nyligt 

har hørt om opstarten af den nye klub. De vil modtage dette referat og blive kontaktet om det 

videre forløb. 

Styregrupperne i mandagsklubben og onsdagsklubben kan kontaktes via disse mailadresser: 

info.gentofte2@hemingwayclub.dk eller info.gentofteonsdag@hemingwayclub.dk. Der vil også 

blive oprettet en ny mailadresse til tirsdagsklubben, som bliver info.gentofte3@hemingwayclub.dk. 

Der vil desuden blive oprettet en ny klubside på www.hemingwayclub.dk, når vi har mere viden om 

kommende møder.     

 

15.02.2019 

Bjørn Nakskov Petersen 
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