
 

 

Referat møde 05.11.2019 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 
Formanden 85 medlemmer velkommen til dagens møde, hvor Letbanen er på dagsordenen. 

 

2. Præsentation af medlemmer 
 Erling Vig, Mogens Glade og Niels Erik Pedersen præsenterede sig. 

 

 

3. Indlæg af Christian Bjerregaard, Metroselskabet, og Jacob Holm Hansen, LTK 
Hovedstadens Letbaneselskab ejes af Region Hovedstaden og de berørte 11 kommuner, som har til 

opgave at bygge og drive Letbanen langs Ring 3. Selskabet har fysisk sekretariat hos 

Metroselskabet, og deler medarbejdere og ledelse. Hver enkelt kommune har også en enhed, som 

arbejder med Letbanen. 

Vi er glade for at have repræsentanter for begge parter. 

Mødet er planlagt sådan, at vi først får nogle facts på bordet, og derefter vil der være en dialog. 

Husk venligst, at det er teknikere vi snakker med i dag, og ikke politikere, som har truffet de 

overordnede beslutninger. 

Referat finder du her 

 

4. Interessegrupper og udflugter. 
 

Tirsdag 29/10 var vi på udflugt til DTU for at opleve den fantastiske udvikling, og vi havde en 

omvisning, hvor vi oplevede de spændende bygninger og det fantastiske miljø, som bygningerne 

skaber for studerende og forskerne. 

Formanden opfordrede medlemmerne til at besøge DTU, hvor man frit kan færdes, også i deres 

kantiner. 

Alle tilmeldte var mødt op. Flot. 

 

Næste tirsdag, 12. nov. har Kulturgruppen arrangeret udflugt til Friboeshvile. Frank Jørgensen 

orienterede herom. 

Onsdag 23. sep. 2020 er der arrangeret udflugt til Dyrehaven, hvor Klaus Wåge i skumringen vil føre 

os til de brunstige hjorte. Turen vil blive udbudt senere. 

 

Tirsdag 17. dec. er sidste møde før jul, og vi ønsker hinanden en glædelig jul, men en god 

julefrokost, som snarest vil blive udbudt.  



 
 

 

Vingruppen fortsætter sine aktiviteter. Måske et møde før jul? 

 

Vi efterlyser fortsat ankermænd til enten udflugter eller undergrupper. 

 

5. Kommende møder 
På næste møde tirsdag 19. nov. kommer hjerneforskeren Troels Kjær. Hans indlæg hedder: 

”Hjernestarter – fra normal til genial på 6 uger” 

 

6. Diverse 

• Inspiration fra medlemmerne,  
Er der nye tiltag? 

• Meddelelser fra HC 
Tak til morgenhjælpeholdet, som fungerer fint. 

Husk hjælp til oprydning  

7. Medlemsstatus 
Vi får stadig nye henvendelser om at blive medlem, mindst 1 om ugen. 

Tak til medlemmerne for en positiv omtale af klubben. 

Efter optagelse fra ventelisten, er vi nu 120 medlemmer. 

8. Dagens historie 
Niels Erik Pedersen fortalte dagens historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Styregruppeemner 

 

Dagens møde 

Mobilpay 

julefrokost, hvem arrangerer, invitation, pris, underholdning 

kalender 2020 

 

 

Bent/ Johnny ass. til opsætning PC. 

Gert A. dato for håndbold. 

 

 

 

 


