
Årsberetning HCL for 2018 

HCL har fået en flyvende start. Folk strømmede til de første møder, der blev holdt i Frivillighuset 

på Rustenborgvej, som hjalp os godt på vej. 

Vi stiftede lynhurtigt en forening, fordi det var en betingelse for at få kommunale lokaler. En 

forening giver lidt mere bureaukrati end en klub, men det må vi så leve med. 

Vi har fået gratis og fine lokaler, og det er vi meget taknemmelige for - fordi det er en vigtig 

forudsætning for klubbens eksistens. Samarbejdet med kommunen er i det hele taget 

fremragende – udover de lokaler de stiller til rådighed, har vi modtaget et tilskud på 5000 kr. og 

vi har haft viceborgmester Søren Pihl Sørensen på besøg for at tale om kommunens udvikling.  

Vi har fået et fint samarbejde med Cafeen i Idrætsbyen. Vi laver det meste selv og kan derfor 

holde prisen på kaffe og ostemadder nede på 20 kr.  

Styregruppen planlagde i første omgang at klubben skulle have 80 medlemmer, men udvidede 

det efter nogle møder til 100 – dels fordi der var en lang venteliste – dels fordi der var plads. Vi er 

omkring 60-65 ved hvert møde. Vi har p.t. en venteliste på 24. 

Efter generalforsamlingen, dvs. 1. marts udsender vi opkrævning for 2019 kontingentet. Der vil 

være betalingsfrist til 15. marts. 

Derefter ser vi hvor mange, der har meldt sig til, og om der er grundlag for at optage nye 

medlemmer. 

I Styregruppen er vi glade for at medlemmerne har været tilfredse med foredrag og samvær.  

Vores mål er at skabe indhold i foredragene og indhold i det sociale samvær.  Medlemmerne skal 

have gode oplevelser og glæde sig til møderne, og være glade for at deltage. Vi opfordrer 

medlemmerne til at kontakte styregruppen, hvis de har forslag til foredrag – enten ved at de selv 

har lyst til at holde et foredrag eller har kontakt til en foredragsholder. Vi siger tak for de mange 

gode input vi har fået. 

For at få det sociale samvær til at fungere, er det vigtigt, at vi lærer hinanden at kende. Vi har 

afholdt et netværksmøde, hvor man i grupper fortalte om sig selv – og hvad man forventede af 

Hemingway klubben. Efterfølgende har vi startet en tradition med at 5 medlemmer præsenterer 

sig selv ved starten af hvert møde. Det ser ud til at fungere godt, og det vil vi fortsætte med. 

Samarbejdet med at lave kaffe, smøre ostemadder, forberede møder og rydde op er både 

gavnligt og nødvendigt. Vi opfordrer alle til at deltage i arbejdet - det er faktisk hyggeligt at få en 

snak, inden møderne starter. I må også gerne hjælpe med oprydningen. 

Vi var også glade for den store deltagelse, der var til julefrokosten. Vi gentager den i år. 

De fleste andre H-klubber holder møde en gang om ugen. Vi har foreløbig satset på hver anden 

uge. Dels for at komme stille og roligt i gang, og dels for at give plads til at undergrupper kan 

fungere sammen med moderklubben.  



Styregruppens vigtigste opgave er at få moderklubben til at fungere, og assistere med opstart af 

undergrupper.  

Det er vigtigt at understrege, at undergrupper skal startes af ildsjæle, som kan og vil påtage sig 

ledelsen af en undergruppe.  

Vi opfordrer ildsjæle til at komme i gang med undergrupper, og vi vil på hovedmøderne 

rapportere om hvad der er i gang.  

Undergrupper kan holde møder i frivillighuset på Rustenborgvej – placeret centralt i Lyngby 

midte.  

Hemingway var en fantastisk dygtig og anerkendt forfatter, og han var kendt for at interessere 

sig for drinks, damer og rejser. En Hemingwayklub kunne derfor ligeså godt have været en 

studenterforening, men nu er det altså navnet på en forening og et netværk for mænd +60, på 

trods af at Hemingway selv kun blev 62. 

Konceptet breder sig til hele landet, og der er nu dannet en gruppe, som skal sikre, udbrede og 

fastholde konceptet. Det kræver nogle midler, og derfor er der søgt fondsmidler til formålet. I vil 

blive orienteret, når der er nyt herom. 

Det er Styregruppens mål at leve op til den dynamik og spænding, som navnet lægger op til. 

Vi ønsker at være en af de førende Hemingway klubber, og det vil vi gøre ved konstant at sørge 

for spændende foredrag, diskussioner og hyggeligt samvær.  

P. v. a. styregruppen, 

Poul Hedegaard 

 


