
Referat møde 28.01.2020 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 

Anders Lützhøft (AL) bød velkommen til 65 medlemmer. 

HC spillede fløjte og Ole Seest Vikke sang for til ”Svantes Lykkelige Dag”. 

Al omtalte det spændende besøg på Foss Analytical A/S, som var arrangeret af Steen Kold 

Christensen. Steen modtog de sædvanlige to flasker herlig italiensk rødvin som tak for det 

gode initiativ. AL efterlyste samtidig tilsvarende gode initiativer fra klubbens medlemmer jf. 

nedenfor under pkt. 4. 

AL havde læst Per Stig Møllers bog ”Sommeren ’45”, som kort blev omtalt under hans 

besøg hos os. Den er meget læseværdig og kan stærkt anbefales til alle med interesse for 

krigens og efterkrigstidens historie - med særligt fokus på sommeren og efteråret 1945. 

 

2. Præsentation af 3 medlemmer 

Erik Højgaard Kristensen, Finn Stolze og Gunnar K. Haubarg præsenterede sig. Og igen fik 

mødets deltagere et godt indblik i, at vores medlemmer har mange spændende ting at berette 

fra karrierer og privatliv. En ”sidegevinst” heraf er, at dagens foredragsholder må vente med 

sit indlæg til efter præsentationerne. Svend Duelund Jensen foreslog derfor, at vi – af 

høflighed over for vores foredragsholdere - fremover tager præsentationerne efter dagens 

foredrag mv. Der var stemning herfor blandt de fremmødte. 

 

3. Indlæg af Hans Henrik Brøndsted  

Hans Henrik Brøndsted holdt et engageret og spændende foredrag om sin tid i 

fængselsvæsenet. Foredraget blev – blandt andet på grund af stor spørgelyst – først afsluttet 

så sent, at der ikke blev tid til den ellers planlagte ”samtalecafé” jf. pkt. 4.  

Referat af Hans Henrik Brøndsteds indlæg kan ses her. 

 

 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/02/R_Lyngby_2020_01_28-Hans-Henrik-Brøndsed.pdf


4. Samtalecafe om klubbens fortid og fremtid 

Som nævnt ovenfor tillod tiden ikke, at vi afviklede den planlagte samtalecafé. Tanken var 

ellers, at Styregruppen kunne modtage input til evaluering og inspiration.  

Følgende spørgsmål var tænkt besvaret i mindre grupper: 

1. Hvilke personer eller emner foreslår du, at vi tager op fremover? 

2. Hvilke aktiviteter eller udflugter vil DU gerne hjælpe klubben med? 

3. Hvilke forslag har du til forbedring af gennemførelse af vores møder, eller til 

inspiration for Styregruppen? 

Vi anmoder venligst medlemmerne om at besvare ovennævnte spørgsmål til næste eller 

kommende møder. Svarene kan afleveres ved kaffekassen, når de vanlige 20 ”kaffekroner” 

betales. Underskriv venligst Jeres besvarelse –så kan vi nemmere kontakte Jer. 

Enkelte nåede allerede efter mødet at besvare ovennævnte spørgsmål således: 

Ad. 1: 

EU- (hvorfor), Kina, Arktis (politik og natur), tarmflora (Hans Borreby Pedersen?) 

Seniorfællesskaber, OK fonden – spørgsmål blev stillet til borgmesteren d. 14/1 2020 

(forslag af Hans-Christian Nielsen) 

Vores meget aktive ”Kulturgruppe” har en lang række spændende forslag på bedding.  

 

Ad. 2: 

Holde indlæg om Paris (Emil Sørensen) 

Det nye ”Københavns museum”, som åbner d. 7/2 2020 – åbent hus- bl.a. Social- og 

Indenrigsministeren kommer (Ole Seest Vikke) 

 

5. Interessegrupper og udflugter 

Ole Seest Vikke omtalte fællesmødet på Sophienholm d. 24/1 2020 mellem medlemmer fra 

Hemingwayklubben og Blixenklubben – et møde, som ”særligt var for enlige”. Mødet forløb 

med bl.a. forventningsafstemning mv. og i øvrigt til alles tilfredshed. Der er allerede 

planlagte et opfølgende møde d. 6/3 2020. Interesserede deltagere opfordres til at tilmelde 

sig hos Ole. 

 

6. Kommende møder 



D. 11/2 fortæller Ole Bakdal om ”Fra ulandsfrivillig til ambassadør” på initiativ af Frank 

Jørgensen. 

D. 25/2 er der generalforsamling samt indlæg om ”Testamente og digital arv”. 

 

7. Diverse 

AL oplyste, at vi ikke får tilskud fra kommunen i år. Sidste år fik 5.000 kroner. Blixen-

klubben har ikke søgt tilskud i år, men har i stedet valgt at hæve kontingentet til 200 kroner. 

Måske en ide til efterfølgelse hos os. 

Og som altid - husk de 20 kroner i kaffekassen. 

 

 


