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Notat fra bestyrelsesmøde den 30.05.2022 hos kassereren 

 

Deltagere: Peter Andersen PEA Referent 

 Preben Sørensen PSØ    

 Kirsten Holst KHO 

 Henning Lippert HOL  

  

Notat fra forrige møde  

Notatet er udsendt til alle. Ingen kommentarer. 

 

Bestyrelse 

Konstitueringen blev foretaget straks efter generalforsamlingen. Ingen ændringer i fordelin-

gen af posterne. 

Vi mangler emne til supplering af bestyrelsen. Suppleringskandidater efterlyses i kommende 

nyhedsbrev. PEA varetager sekretæropgaven ind til videre. 

 

Orientering fra formanden.  

Hjemmesiden er ikke oppe at køre selv efter næsten et halvt år. Ikke godt. Har påtalt det til 

generalsekretæren. Efter flere rykkere kan referat fra generalforsamlingen endelig læses på 

hjemmesiden. Det bør blive bedre. Et medlem har efterspurgt flere nyhedsbreve fra sektio-

nen, da der ikke kommer noget fra generalsekretæren. Det burde ikke være sådan, men ind 

til hjemmesiden virker bedre, vil jeg efterkomme ønsket efter bedste evne med opdateringer 

om medlemsmøder. Torben Odal har haft 50 års jubilæum i 2021 – han blev ikke nævnt ved 

julemødet i november. Da han deltog i mødet, skylder vi ham en vingave og at blive nævnt 

som jubilar. Jeg har skriftligt undskyldt og aftalt med ham, at han nævnes ved næste julemø-

de, og der selvfølgelig får sin gave. 

 

Orientering fra kassereren 

Regnskab for afholdte medlemsmøder – se under afholdte medlemsmøder. 

 

Afholdte medlemsmøder. 

21. april 2022 Foredrag af pensioneret flyveleder Mogens Houman om ”luftens politi” 

samt afholdelse af generalforsamling hos Phoenix Contact. Et lidt tyndt fo-

redrag; for lidt fagligt og for meget udenomssnak. 

 Økonomi:  Mødegebyr   1.100,00kr 

  Udgift (mad + vingave til foredragsholder) 1.440,00kr 

  Underskud      340,00kr . 

19. maj. 2022 Foredrag hos Phoenix Contact om Femernforbindelsen. Aflyst pga. meget få 

medlemstilmeldinger.  
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Kommende medlemsmøder. 

08. sept. 2022 Sommerudflugt. 

 Endagstur til Lolland 

Besøg på Femernforbindelsens byggeplads og besøgscenter og gerne med 

rundvisning/foredrag. Spisning i Bangs Have i Maribo (Egons har reserve-

ret lokale til frokosten) samt evt. besøg på Globen i Holeby. Også Dodeka-

litten er en mulighed for besøg. Turen kan evt. tilbydes med ledsager. 

PEA arbejder videre med dette. 

13. okt. 2022 Foredrag af Jørgen Christensen fra Green Power Denmark om infrastruk-

tur. Afholdes hos PC Schematic og sendes via Teams til de øvrige sektio-

ner. 

 René Kjemtrup er tovholder. Det undrer os, at det ikke er annonceret på 

hjemmeside. PEA tager den manglende annoncering op med René. 

XX nov. 2022 Julemøde 

 Københavns Museum og spisning på rest. 1733 på Gl. Strand. Lille julean-

retning til 299,00kr. lyder rimeligt. 

 Alternativ: Frihedsmuseet, men kan der spises i cafeen? Vi vil ikke på Rio 

Bravo igen. 

 HOL er tovholder 

XX jan. 2023 1 eller 2 eller 3 

XX feb. 2023 1 eller 2 eller 3 

XX mar. 2023 1 eller 2 eller 3 

 1: Marbjerg Vandværk.  KHO er tovholder 

 2: MAN Energy Solutions. KHO er tovholder 

 3: Metro Service Center M3 og M4 HOL er tovholder 

 KHO og HOL koordinerer indbyrdes datoerne. 

XX apr. 2022 Generalforsamling. HOL undersøger, om det kan afholdes hos Phoenix 

Contact A/S, og om det kan være et foredrag om DSBs nye Vectron loko-

motiv.  

Alternativ: Foredrag af Steffen Lind Kristensen fra AFRY om tilslutning 

af store produktionsanlæg til el-nettet. 

 

Kommende bestyrelsesmøder 

30. juni 2022 kl. 17.00 hos HOL. 

Opfølgning på planlægningen af næste sæsons møder. 
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Stående emner medlemsmøder (overført fra forrige ref. og revideret): 

− Dansk Design Center, København 

− Søfartsstyrelsen (tidligere Fyr- og Vagervæsenet) 

− Haribo 

− Novo 

− LM Glasfiber 

− DSB’s værksteder 

− Bag ved Eksperimentariet 

− NKT A/S, Asnæs 

− Københavns Havn. Containerhåndtering 

− SEAS. Vindmølleanlæg og Museum  

− Martin Lighting 

− Teknisk Museum i Helsingør 

− Besøg på Lynetten 

− Industriens Hus 

− Panzermuseum i Slagelse 

− Det nye Tøjhusmuseum med integreret Orlogsmuseum 

− Fremstilling af brændstof fra CO2. HOL spørger Jørgen Christensen 

− Droneflyvning 

− Foredrag om tilslutning af store produktionsanlæg. Steffen Lind Kristensen fra AFRY 

− Varmelageret i Taastrup. Uffe Schleis fra Høje Taastrup Varmeværk 

− Portvinssmagning (vi har det til gode) 

 

Emner med damer: 

− Den Sorte Diamant 

− DR’s nye koncertsal 

 

Nye emner sommerudflugter 

− Cern i Geneve. De har et besøgscenter. Kan evt. tiltrække yngre medlemmer. Max. deltagerantal 20 

pers.  

− Airbus i Toulouse, Frankrig 

− OVE, Organisationen for vedvarende energi i Århus 

− Thriges Gamle Kraftcentral 

 

Familieudflugter 

− Hedeland  

 


