
Referat fra stiftende generalforsamling i 

Hemingway Club Lyngby afholdt 29. maj 2018 

1. Valg af dirigent 

Poul Hedegaard blev valgt som dirigent 

2. Valg af referent 

Anders Lützhøft blev valgt som referent 

3. Redegørelse for foreningen baggrund 

Foreningen dannes på grundlag af Hemingway Club Gentoftes HC Charter version 2017, samt det 

tilhørende Værdigrundlag. 

4. Forslag til vedtægter 

Det fremlagte forslag til vedtægter blev gennemgået og vedtaget. 

5. Fremtidige aktiviteter 

Klubben markedsføres i Det Grønne område, hvor der efterspørges en IT kyndig person, som vil 

indtræde i bestyrelsen, som benævnes Styregruppen. Yderligere et medlem til styregruppen 

efterspørges. Interview er aftalt til 3. juli, og opfølgning i august. Jørn Moos varetager kontakten til 

DGO og kontakten til politikere i LTK, for at sikre et godt samarbejde. 

Venner og bekendte kontaktes, for at skaffe deltagere. Alle opfordres til at videresende til 2 mulige 

deltagere. 

Første møde påregnes 11. september, og efterfølgende møder holdes på tirsdage i ulige uger. 

Dette er dog afhængigt af, at der kan skaffes tilfredsstillende mødelokale. PH aftaler møde med LTK 

herom. JM deltager. 

Udkast til aktivitetsplan blev drøftet, og den suppleres løbende med emner og foredragsholdere. 

6. Budget og kontingent 

AL udarbejder budget på grundlag af kontingent på 100 kr/år, samt 20 kr/deltager i møde, som 

bruges til kaffe og ostemad. 

Konto oprettes i Danske Bank.(PH og AL) 

AL sørger for CVR nr., da det vil være en forudsætning for at opnå offentligt tilskud. 

7. Valg af bestyrelse/styregruppe 

Poul Hedegaard, Jørn Moos, Anders Lützhøft blev valgt til bestyrelsen, som herefter udpeger 2 

yderligere bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. 



8. Valg af revisor 

Anders Lützhøft blev valgt til revisor indtil styregruppen udpeger en stedfortræder. 

9. Eventuelt 

Klubbens mailadresse er oprettet med hjælp fra Gentofte HC´s IT specialist, Bjørn Nakskov 

Pedersen, 21233834, info.gentofte@hemingwayclub.dk. 

Vores mailadresse er info.lyngby@hemingwayclub.dk 

 

Lyngby 29.05.2018 

Godkendt af referent Anders Lützhøft_______________________________________ 

Godkendt af Poul Hedegaard                 _______________________________________ 

Godkendt af Jørn Moos                          ________________________________________ 
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