
 

 

Referat møde 24.09.2019 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 
Formanden bød 61 medlemmer velkommen til et nyt spændende møde. 

Alle bedes krydse sig af på deltagerlisten, samt betale for kaffe og ostemad. 

Efter sidste møde var vi overrasket over at der var så få, der havde betalt. 

Hvis der skulle være nogle som har glemt at betale, så kan det nås endnu. Vores aftale med cafeeen 

bygger på at ALLE betaler 20 kr. (21 kr. hvis man betaler med Mobile Pay).  

 

2. Præsentation af medlemmer 
Claus Colding Jørgensen, Christian L. Andersen og Peter Lauritzen præsenterede sig. 

 

3. Indlæg af Marianne Jelved 

 

Vi er meget stolte over at kunne byde velkommen til MJ. 

 

Medlem af Folketinget siden 8. sep. 1987 (44 år gammel) og i 32 år. 

MJ har været formand for den Radikale gruppe 

Økonomiminister og minister for Nordisk samarbejde, kultur og kirkeminister 

Medlem af Folketingets præsidium 

 

MJ er virkelig en kapacitet i dansk politik, og vi glæder os til at høre om nogle af de spændende 

oplevelser, som et langt liv i dansk politik har budt på, og som er baseret på værdierne: 

Retsind, lovsind, frisind, storsind 

Referat fra MJ´s indlæg kan ses her  

 

4. Interessegrupper. 
17. sep. var der udflugt til Nordhavnen. Vi oplevede hvordan Kbh Kommune laver nyt land med 

opfyldning af forurenet jord, selskabet KMC betaler 90 mio. i årlig husleje, og bagefter sælger 

kommunen jorden til byggeri for 10.000 kr/m2. En god forretning og en meget spændende 

byudvikling 

Vingruppen holdt også møde 17. sep. hvor 8 vine blev testet 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2019/09/R_Lyngby_2019_09_24-Marianne_Jelved.pdf


 
 

Styrergruppen  synes at udflugter og undergrupper skaber grundlaget for et godt socialt 

samvær.Derfor efterlyser vi fortsat ankermænd til enten udflugter eller undergrupper. 

 

5. Kommende møder 
På næste møde tirsdag 8. okt. kommer tidligere skovridder, hofjægermester, Klaus Wåge og 

fortæller om Dyrehavens historie og drift. 

 

6. Diverse 

• Inspiration fra medlemmerne,  
Formanden for Frivilligcenter gjorde opmærksom på at der er Frivillig Fredag den 27. sep. kl 

15.30 på Stadsbiblioteket, hvor HCL kan deltage. Se mere på Frivilligcenterets hjemmeside. 

• Meddelelser fra HC 
Husk kaffebetaling og hjælp til oprydning  

 

7. Dagens historie 
Erik Bentzen fortalte dagens historie. 


