
 

 

Referat møde 17.12.2019 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 

Formanden bød velkommen til 90 medlemmer, som ønskede hinanden 

Godmorgen, og vi startede igen med en sang. 

Kulturgruppen har valgt ”Kringsat af fjender gå ind i din tid” 

HC spillede fløjte og Ole Vikke sang for. 

 

2. Præsentation af 3 medlemmer 

Nogle af medlemmerne har spurgt hvem Styregruppen består af, derfor har vi 

i dag præsentation af 3 fra Styregruppen: Peter Kristian Pedersen, Johnny 

Rose Larsen og Anders Lützhøft. 

Styregruppen består endvidere af Frank Jørgensen, Bent Elting og formanden. 

 

3. Indlæg af Per Stig Møller 

Takket være en ihærdig indsats fra Anders side og en velvillig indstilling fra Per 

Stig Møllers side er det en stor glæde at kunne byde velkommen til en af 

Danmarks store kulturpersonligheder og en af vore store Politikere. 

Selv om PSM kendes af alle, er det alligevel på sin plads at give en 

præsentation, og det gjorde Anders Lützhøft. 

Referat fra PSM´s indlæg kan ses her. 

PSM kunne desværre ikke deltage i frokosten. PSM´s nye bog, ”Sommeren 

45”, har fået bragende succes, 5 stjerner i Berlingeren. PSM gav sig tid til at 

signere ”De 4 Isbjerge”, og de få eksemplarer, der kunne opdrives af 

”Sommeren 45” 

 

4. Interessegrupper og udflugter. 

Vinklubben havde arrangement onsdag 11. dec.  

Vi smagte gode julevine samt vores gavevin, som fik ros. 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2019/12/R_Lyngby_2019_12_17-Per-Stig-Møller.pdf


 
 

 

Steen Kold-Christensen har foreslået et besøg på sin gamle arbejdsplads, FOSS 

Analytical i Hillerød, tirsdag 21. jan. Der var tilmelding på NemTilmeld, og den 

blev fuldtegnet på 1 døgn. Der er 3 på venteliste. 
 

Arrangement på Lyngby Stadion, søndag 15. dec. kl 14, Lyngby – Silkeborg, 

blev aflyst, da for få havde tilmeldt sig. Kampen gik godt og Lyngby fik atter 3 

points. Der kommer flere kampe, og mon ikke der kommer en ny mulighed, 

når vejret bliver bedre, og spændingen stiger? 
 

5. Kommende møder 
 

Det nye år starter vi den 14. jan., hvor borgmester Sofia Osmani kommer og 

ønsker os godt nytår med et indlæg og forhåbentlig en god dialog med 

medlemmerne. I bedes forberede nogle gode spørgsmål. 

28. jan. fortæller Hans Henrik Brøndsted om sin tid i fængselsvæsenet . 

Derefter vil der være samtalecafe, hvor medlemmerne kan drøfte både fortid 

og fremtid i klubben 

25. feb. er der Generalforsamling kl 9.00, hvorefter der bliver holdt et normalt 

møde. 

 

Mødekalenderen for første halvår i 2020 er næsten fyldt op og den kan ses på 

hjemmesiden. 

 

6. Diverse 

• Inspiration fra medlemmerne,  

Ole Vikke orienterede om møde med singler fra Blixen klubben 

7. Medlemsstatus 

Mange medlemmer tilkendegav at de læste medlemsudsendelserne, så dem 

fortsætter vi med. 

8. Dagens historie 

Ole Vikke og formanden fortalte dagens historie. 
 

 



 
 

 

Derefter deltog 83 medlemmer i julefrokosten, hvor den Blå Cafe havde lavet en 

lækker buffet.  

Til julefrokosten spillede og underholdt Hans Christian Birkeland og Malene Falck. 

Det veloplagte, velspillende og velsyngende par kan genhøres d. 16. januar kl. 18-20 

på Café Mirum i Lyngby, hvor der også er mulighed for at spise og få lidt god rødvin. 

Husk at tage din kone  med, så I sammen kan få en dejlig aften sammen med de to. 

Du kan se nærmere på  https://www.cafemirum.dk.  

 

 

 

 

https://www.cafemirum.dk/

