Hørsholm mandag
Vejen til det gode liv – for voksne mænd

Praktiske anvisninger vedr. foredrag i Hemingway Club

Aktivitetscenter Selmersbo
Mødelokalet
Møderne foregår i Aktivitetscenter
Selmersbo i Hørsholm. Du finder
Selmersbo på adressen Selmersvej
13, 2970 Hørsholm.

Tekniske hjælpemidler
Der er AV-udstyr til rådighed, hvis
du ønsker at vise en PowerPointpræsentation på stort lærred. Der er
også et mikrofonanlæg.

Mødets afvikling
Der serveres kaffe, brød og en dram
ved bordene. Møderne ledes af en
mødeleder fra Aktivitetsudvalget),
som også vil introducere dig.

Parkering for foredragsholder

To af klubbens medlemmer, Henrik
Bjørkman og Knud Düring, er
ansvarlige for teknisk support og vil
være behjælpelige med at få det
tekniske til at fungere.

Alle møder starter kl 09.30 med en
velkomst og en skål og slutter kl
11.30. Der indlægges en pause på
ca. 10-15 min. midtvejs til
toiletbesøg og samtaler. Husk at
give plads til spørgsmål, enten
undervejs eller som afslutning.

Klubben har truffet aftale med
Selmersbos daglige leder om, at
dagens foredragsholder kan få lov
til at parkere på en af de markerede
pladser i gården bag Selmersbo.
Parkering generelt (se kort bagpå)
Skulle det af en eller anden grund
ikke være muligt at parkere i gården
bag Selmersbo, må du bruge en af
de offentlige parkeringspladser i
området. Man kan være heldig at
finde kantstensparkering på
Selmersvej eller Ørbæksvej, eller
plads på den lille P-plads ved
Hørsholm Skole.
Men det sikreste er nok at benytte
parkeringshuset ved Hørsholm
Midtpunkt (ca 700 m fra Selmersbo)
eller en af de udendørs P-pladser
bagved begge sider af Gågaden.
Husk at sætte P-skiven, og vær
opmærksom på restriktioner (se
kort og beskrivelse på bagsiden).

Du kan enten aflevere en USBnøgle med din PowerPointpræsentation til Henrik eller Knud
ved ankomsten eller - endnu bedre sende præsentationen på forhånd i
en email til Henrik på
(henrik@bjorkman.dk), og han vil
så sørge for, at den ligger klar på
fremviseren, når du kommer til
lokalet. Hvis det er en stor ppt-fil
kan du sende den via et filudvekslingsprogram som
f.eks.WeTransfer eller Dropbox.

Tid til netværk
Foredrag må gerne være kortere
end det samlede tidsrum mellem
9.30 og 11.30, så tilhørerne får god
tid til at tale sammen og skabe
netværk, og måske også får tid til at
tale om foredraget bagefter.
Hvis det er aftalt på forhånd med
Aktivitetsudvalget, at dit foredrag
varer f.eks. en time, vil vi foreslå, at
du starter dit foredrag kl. 10.00.

Vel mødt i Hemingway Club
Styregruppen
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Parkeringsmuligheder i nærheden af Selmersbo

Parkeringshus og
P-plads ved Hørsholm
Midtpunkt (1)
Kantstensparkering på
Ørbæksvej eller
Selmersvej
Selmersbo
Parkeringsplads ved
Hørsholm skole
Parkeringspladser bag
gågaden (2)

(1) Parkering ved Hørsholm
Midtpunkt
Hørsholm Midtpunkt har både et
parkeringshus og en
parkeringsplads ud mod Usserød
Kongevej. De første to timer er der
gratis parkering. Derefter
betaling. Et kamerasystem
registrerer automatisk både når du
kører ind på parkeringspladsen og
når du forlader den igen. Har du
parkeret i mere end 2 timer, kan du
betale ved en af betalingsautomaterne ved at indtaste dit
registreringsnummer.

2022.06.20/Gert Hemmingsen

(2) Parkering bag gågaden
Der er gratis parkering på
parkeringspladserne på begge
’bagsider’ af gågaden.
På parkeringspladsen langs
Usserød Kongevej er der 2timers parkering fra 7-17, og på
den store parkeringsplads med
indkørsel via Kammerådensvej er
der 2-timers parkering i de første
to rækker nærmest gågaden og
3-timers parkering på resten af
arealet.
Husk at sætte P-skiven

