
Referat 10. november 2022  
  

   

Vi var i dag ca. 20 fremmødte.  

• Henrik gav os et personligt indlæg fra et langt og spændende arbejdsliv, krydret med små 

anekdoter. Jeg sætter lige Henriks egne stikord ind som referat:  

1. FLS A/S  Danalith A/S: Den lille store leders FarFar kontra Kong Frederik den IX Nord Korea.  

2. FLS A/S  Danalith A/S: Opførelse af cementfabrik Hoang Thach cement company (100km fra 
Hanoi/2okm fra Haiphong) 1978/80 Vietnam.  

3. FLS A/S  Danalith A/S: Opførelse af cementfabrik Sour El Ghozlane (120km syd fra Algier) (50x 

større end DK) 1981/84 Algeriet.  

4. Danalith A/S, opførelse af 113m høj betonskorsten på H.C. Ørstedsværket og udskiftning af 4 

stk DSB broer ved Nordhavn Station.  

5. MT Group I/S: Etablering af 2 borede tunneler under Storebælt for Storebæltsforbindelsen A/S 
1989/94.  

6. Opstart af JYSK Distributionscenter (fundering) 2007.  

  

Hele Henriks præsentation kan læses ved at trykke  

  

Stor tak til Henrik!  

  

• Vi fik prioriteret programmet for foråret. Martin vil sætte aktiviteterne ind i et regneark og 

rundsende til medlemmerne. Herefter fik flere af medlemmerne ansvaret for at få de enkelte 

aftaler forhandlet på plads. Det kan godt blive lidt af et puslespil at få det til at gå op, men vi følger 
løbende op på det, og forhåbentlig kan vi lægge sidste hånd på programmet d. 1. dec.  

  

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2022/11/Vejle-Projektgennemgang-af-Henrik.pdf


• Ole tilgik Hemingway Clubs hjemmeside og viste os, hvor vi kunne finde referater og program for 

kommende møder. Ligesom man kan tilgå andre klubbers hjemmeside. Vi undersøger muligheden 
for at finde et mere dækkende billede for HC-Vejle til hjemmesiden.   

• Efter det ordinære møde, var vi en del som fik vist muligheden for at spille pool, m.m. i nogle 

lokaler i regi af social dining. Aktuelt åbner lokalet først kl. 14, men muligvis ville de åbne tidligere, 
så vi kunne gøre brug af dette i forlængelse af vores HC møder.  

  


