
 

Referat fra mødet 10. september 2019 

1 Velkomst 

Formanden bød velkommen til 64 medlemmer. 

Gode oplevelser handler tit om at overskride grænser. ”Hvis du vil flytte grænser, må du 

overskride grænser”. Det gælder i krig og kærlighed, men det gælder frem for alt vores alle 

sammens hverdag og også dagens emne. 

2 Præsentation af medlemmer 

3 medlemmer præsenterede sig: Erik Bentzen, Joe Brok og Per Steensen. 

3 Indlæg af Per Allan Jensen 

I indlægget ”Når gamle mænd går cykel-amok” fortalte Per Allan om sin cykeltur fra København 

til Italiens hæl. Claus Colding Jørgensen har haft kontakten til Per, og præsenterede Per. 

Referat fra Pers indlæg kan læses her. 

4 Interessegrupper og udflugter 

17. september har Kristian arrangeret udflugt til KMC i Nordhavnen. 

Vingruppen holder vinsmagning 17. september kl 14:30. Invitationer er udsendt, og tilmelding 

sker som altid over NemTilmeld. 

Bent Elting informerede om principper for udsendelse af invitationer og NemTilmeld-systemet 

til arrangementer. 

Udflugt til DTU blev varslet til 29. oktober kl. 10-12, hvor den ansvarlige for byggeri, Claus Møller 

Rasmussen vil vise os rundt. Deltagerantallet er begrænset til 25. Invitation blive udsendt 

separat. 

Vi efterlyser fortsat ankermænd til udflugter og undergrupper. 

https://hemingwayclub.us19.list-manage.com/track/click?u=105a7e494a76504b302ccc6e7&id=d75a10e5af&e=f24d09d24d


5 Kommende møder 

På næste møde, 24. september fortæller Marianne Jelved om sine mange år i dansk politik. 

Oprindelig havde vi på denne dato et møde om Letbanen. Det er nu flyttet til 5. november hvor 

der kommer både en repræsentant fra Metroselskabet (Henrik Bjerregaard), og en repræsentant 

fra Lyngby Tårbæk kommune (Sofie Kock-Nielsen). 

6 Diverse 

Inspiration fra medlemmerne. Keld efterlyste input til dialog med LTK om drift og vedligehold 

af private veje. 

Meddelelser fra HCL. Formanden efterlyste 5 frivillige til en gruppe, der før mødet vil være 

ansvarlige for brygning af kaffe, borddækning, smøring af ostemadder mm og rydde op efter 

mødet.  

Følgende meldte sig: Niels Grunnet, Jørn Moos, Keld Skovbo Andersen, Gert Andersen og 

Christian Blumensaadt. Gruppen eksisterer indtil videre indtil årsskiftet - hvor der kan 

forekomme nyvalg. 

7 Dagens historie 

Tak til Henrik Brade for dagens historie. 

 


