
 

 

 

Referat af møde 11.2.2020 

Velkomst  

Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen til 55 medlemmer.  

Der var mødt et nyt medlem Michael, som blev budt velkommen. 

Herefter sang vi Livstræet akkompagneret af HC på tværfløjte og Ole Vikke. De havde også valgt sangen. 

Meddelelser: Tovholdermøde i Hemingway club Gentofte 12.2.2020 for Gentofte, Lyngby, Herlev, 

Gladsaxe, Johnny og Peder Kristian deltager fra os.  

Vores mødelokale er booket for 2020-2021 af Peder Kristian Pedersen. 

Johnny er nu medlem af Styregruppen efter Bent Elting er trådt ud af styregruppen. Der skal vælges 2 

suppleanter på den kommende generalforsamling – den ene af de kommende valgte må gerne have lidt 

flair for data – så han kan støtte Johnny. 

Vi har ikke haft nogle udflugter i de sidste 14 dage. 

Indlæg af Orla Bakdal som holdt et meget personlig indlæg om en meget spændende og uortodoks 

karriere, fra ulandsfrivillig militærnægter til ambassadør i mange lande. Mødet var en opfølger på Holger 

Bent Hansens foredrag sidste om Afrika – og Orla Bakdals handlede da også mest om Afrika. 

Referat af Orla Blakdals indlæg kan ses her 

 Der var ingen præsentation af medlemmer – vi var lidt sent ude – men så havde vi til gengæld tid til at 

informere og drøfte aktiviteter med medlemmerne.  

Ole Vikke spurgte til deltagelse i arrangement specielt for enlige i Lyngby.  

Vi talte om udflugten til Novozymes 31/3 max 25 deltagere spændende program arkitektonisk og 

videnskabeligt. Der vil være flere involverede i fremvisningen af hovedsædet, så vi skal finansiere vin til 5 

personer. Udflugten er lagt i kalenderen. Ansvarlig FJ 

Vi talte om udflugt til Peder Skram og Mastekranen samt frokost i officersmessen d 29/4. Max 29 

deltagere, mindst 15. En guide for hver 15, prisen vil blive fastlagt. ansvarlig Peder Kristian Pedersen  

 Stor interesse for tur til Rådvad og værksteder selvom prisen er 150 kr. og mindst 10 personer. FJ og HC 

Nielsen og kulturgruppen vil tale sammen og planlægge en tur, 

Spadseretur i Dyrehaven en onsdag, god interesse arrangeres af kulturgruppen. 

Spadseretur i Virum med Niels-Kristian Umelik Petersen. Kulturgruppen (HC) vil tale med Niels-Kristian 

finde en pris og en dato og vende tilbage.  

Der var tilslutning til at høre foredrag om Seniorboliger og seniorfællesskaber med repræsentant fra OK-

fonden og Bovia HC Nielsen har kontakten og vil sondere. 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/02/R_Lyngby_2020_02_11_Orla_Bakdal.pdf


 
 

 

Derudover har vi flere emner fra medlemmerne desværre nogle uden foredragsholdere, men man vil gerne 

høre om Kina, Tarmfloraen, Klima, USA, Paris (Emil Sørensen), Grænselandet et medlem undersøger om der 

er ledige foredragsholdere. 

Vi har også modtaget skriftlige forslag fra 2 medlemmer, de vil blive drøftet på styregruppemøde 25/2 

 

Frank Jørgensen 

 

 

 


