
 

 

Referat møde 22.10.2019 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 

Formanden bød velkommen til 66 medlemmer, og roste deltagerne fordi de er gode til at krydse sig 

af på deltagerlisten, og betale for kaffe og ostemad. 

 

3 nye medlemmer blev budt velkommen. 

 

Vi har foretaget en ændring i Styregruppen. Jørn Moos er udgået, da han havde vanskeligt ved at 

deltage i det omfang han gerne ville. Jørn fik en meget stor tak for at være med til at starte HCL op, 

og for at være med til at sætte fut i foreningen med et meget spændende første foredrag. 

 

Vi byder velkommen til vores suppleant Frank Jørgensen, der nu indtræder som fuldgyldigt medlem 

af Styregruppen. 

 

2. Præsentation af medlemmer 

Hans Rømer, Seppo Olesen og Carl Sønnichsen præsenterede sig. 

 

3. Indlæg af Johan Peter Paludan ”Brug fremtiden, den kommer alligevel” 

Vi er glade for at kunne byde velkommen til JPP. 

JPP er tidligere direktør i Institut for Fremtidsforskning, som blev oprettet af Thorkil Kristensen, 

også kaldet Thorkild Livrem. Hensigten var at hjælpe virksomheder med at kigge ind i fremtiden. 

 Paludan er uddannet som kandidat i statskundskab, og har taget pædagogikum, undervist i 

gymnasiet. Som direktør i IFF, har han bl.a. beskæftiget sig med sociale forhold, uddannelse og 

arbejdsmarkedet. Paludan har været medlem af Beskæftigelsesministeriets Seniortænketank. 

Referat fra JPP´s indlæg og præsentation kan ses her 

 

4. Interessegrupper og udflugter. 

Styregruppen opfordrer medlemmerne til at arrangere udflugter, og gør opmærksom på at 

udflugterne kun er for medlemmer, venner og pårørende kan ikke deltage. 

Tirsdag 29/10 skal vi på udflugt til DTU for at opleve udviklingen og høre om koblingen til 

Vidensbyen og have en omvisning. Vi har fået lov til at komme lidt flere end oprindeligt. Vi kan 

derfor tilbyde deltagelse til de 5 første der melder sig i dag. 

 



 
 

Kulturgruppen har arrangeret en tur til lokalmuseet Friboeshvile tirsdag den 12. nov. 

Tilmeldingsmulighed udsendes i denne uge, og der er begrænset deltagelse. 

 

5. Kommende møder 

Næste møde tirsdag 5. nov. skal vi høre om Letbanen. 

Henrik Bjerregaard fra Metroselskabet og Sofie Koch-Nielsen fra LTK kommer og fortæller om 

Letbanen, som vi allerede mærker på mange fronter i trafikken. 

Som forberedelse til mødet anbefales bl.a. at læse artiklerne i DGO fra 15. okt. 

 

6. Diverse 

• Inspiration fra medlemmerne,  

Ole deltager i et orkester og gjorde opmærksom på en koncert, hvor man kan tilmelde sig 

på nettet. 

• Meddelelser fra HC 

Tak til morgenhjælpeholdet, som fungerer fint. 

Husk hjælp til oprydning  

7. Dagens historie 

Frank Jørgensen fortalte dagens historie. 


