
Referat fra møde 18.06.2019 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 

AL bød velkommen 

2. Præsentation af medlemmer 
Medlemmerne Hans Henrik Brøndsted, Jens Kramer og Kjeld Christensen præsentererede sig. 

 

 

3. Indlæg af Poul Hedegaard: Formanden præsenterer sig og fortæller om spændende 

projekter og et langt liv i bygge- og ejendomsbranchen, som rådgiver, entreprenør, udvikler, 

investor og oprydder i Finansiel stabilitet. 

Først præsenterede PH sig, og fortalte derefter om sin karriere. 14 mdr. soldat heraf 1 år på 

Forsvarets ABC skole som underviser. 5 år i Dominia som rådgivende ingeniør. Arbejdet bestod i 

statiske beregninger og elementprojekt samt til Brøndby Strand og byggeleder. 

30 år i Rasmussen & Schiøtz, fra projektleder til direktør. Mange store totalentrepriseprojekter blev 

omtalt. Grundlaget for succes med disse op var værdibaseret ledelse, som både tiltrak og udviklede 

dygtige medarbejdere. Dette kombineret med et stort netværk gav adgang til mange spændende 

opgaver. 

5 år i PensionDanmark, som direktør for et ejendomsselskab, der skulle startes op fra bunden. 

Blandt de spændende opgaver var et boligbyggekoncept til ½ mia. kr., samt køb af Nordea Bank 

filialer for næste 2 mia. kr. i samarbejde med Nordea Pension. 

6 år i Finansiel Stabilitet, hvor et ejendomsselskab blev dannet til den krakkede Roskilde Bank.  

Selskabet håndterede efterfølgende andre krakkede bankers ejendomme. 

Fortsatte som rådgiver for ledelsen i FS i oprydning af ejendomme. Sag i Birkerød, HD-ejendomme 

og hotel i Skagen blev omtalt. 

 

4. Interessegrupper. 
Vingruppen: 56 medlemmer har svaret på spørgsmålet om de er interesserede i at deltage i 

vingruppen. 36 er interesserede, så der er et godt grundlag at arbejde videre med for vinklubben. 

Turen til Vestforbrænding: Kristian PKP, fortalte om en meget interessant og lærerig tur til 

Vestforbrænding. Styregruppen prøver at lave en opfølgning med foredrag fra en klimaekspert. 

Kristian gjorde opmærksom på at for mange medlemmer var udeblevet fra besøget, uden at melde 

afbud, og det er ikke godt nok. Medlemmerne bedes møde op, når de har tilmeldt sig, eller melde 

afbud, hvis de får forfald. 

Cykeltur og frokost på Skovlyst: Der bliv mindet om turen tirsdag den 20. august.  

 

HC golf: Fredag 21/6 deltager 4 medlemmer fra HCL i en HC golfturnering i Kokkedal 

 



5. Kommende møder 
Vi holder sommerferie til den 13. august, hvor formanden for Kulturudvalget kommer og fortæller 

om ”Kulturen i LTK” 

 

6. Diverse 

 Meddelelser fra HC  
Fællesmøde 7/6 om koncept og udbredelse af HC. Johnny og AL har deltaget. 

Orientering følger på mødet 13/8. 

 

God Sommer 
Styregruppen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer, og vi ser frem til et 

spændende andet halvår, hvor mange interessante møder venter. Vi ser også frem til et 

bedre fremmøde. Hvis nogle af jer har mistet lysten til at deltage, må I meget gerne oplyse 

det. Vi har mange på venteliste, og de der ikke møder regelmæssigt op, spærrer for et nyt 

medlem, som står på venteliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




