
 

 

 

Referat møde 14.01.2020 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 

Formanden bød velkommen til ca. 70 medlemmer som alle ønskede hinanden 

GODT NYTÅR 

Før mødet hørte vi 2 af numrene fra nytårskoncerten i Wien:  ”Freud euch des 

lebens” af Johan Strauss Sohn samt ”An der schönen, blauen Donau” af Johan 

Strauss ll. 

 

HC spillede fløjte og Ole Vikke sang for til ”Vær velkommen Herrens år” 

 

Formanden omtalte at Dronningen igen kom med et nytårsbudskab, som i den 

grad berører os. Da hun omtaler Ensomhed, og Dronningen spørger: ”Hvem 

har jeg at snakke med?” 

Vores svar er: Netværk er godt mod ensomhed. 

Derfor er Hemingwayklubben den bedste medicin mod ensomhed. Lad os love 

hinanden, at vi hjælper med et godt netværk. 

Og lad os hjælpe med til, at vi er en af de kommuner i DK, som har flest 

selvhjulpne pensionister. Det er godt for os, og det er godt for kommunen. 

 

2. Præsentation af 3 medlemmer 

Steen Brynov, Svend Duelund Jensen og Steffen Hald præsenterede sig. 

 

3. Indlæg af Borgmester Sofia Osmani 

Formanden udtrykte stor glæde over at kunne byde velkommen til vores 

øverste chef i kommunen, Borgmester Sofia Osmani. 

Vores klub er helt afhængig af et godt samarbejde med kommunen, og det 

fungerer godt. Vi er taknemmelig for at have fået et super mødelokale stillet 



 
 

 

til rådighed. Det er vigtigste forudsætning for at kunne holde nogle gode 

møder.  

Sidste år fik vi et tilskud på 5000 kr., som er brugt til IT udstyr, der er en 

nødvendighed for at kunne få en stor klub til at fungere. 

Referat af borgmesterens indlæg kan ses HER 

 

4. Interessegrupper og udflugter. 
Tirsdag 7. jan. var der spadseretur fra Holte Havn. – Det var en god oplevelse, og en god måde at 

dyrke fællesskabet på. 

 

Tirsdag 21. jan. besøger vi FOSS Analytical i Hillerød,Steen Kold-Christensen gamle arbejdsplads. 

Steen fortalte at han havde skaffet plads til alle 35, som ønskede at deltage.. 

 

5. Kommende møder 

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. 

 

 

6. Diverse 

• Meddelelser fra HC 
Morgenholdet blev genvalgt til 2020. Hvis nogen ønsker at udtræde, ser vi gerne at de 

forinden finder en afløser. 

 

 

7. Dagens historie 
Medlem Jacob Baden fortalte dagens historie 

 

 

 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/01/R_Lyngby_2020_01_14-Sofia-Osmani.pdf

