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Notat fra bestyrelsesmøde den 30.06.2022 hos HOL 

 

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.  

Alle sektionens bestyrelsesmedlemmer, på nær KHO, står på medlemslisten på den nye 

hjemmeside. KHO får straks manglen udbedret. PEA opfordrer i sektionens næste nyheds-

brev medlemmerne til at få revideret deres oplysninger, så vi kan få alle på listen. 

  

Orientering fra kassereren 

Intet at berette. 

 

Afholdte medlemsmøder. 

Ingen siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

Kommende medlemsmøder. 

08. sept. 2022 Sommerudflugt - Endagstur til Lolland 

Besøg med guidet rundvisning i Femernforbindelsens besøgscenter, fro-

kostplatte med en øl i Bangs Have i Maribo, samt besøg på Globen i Hole-

by. Turen tilbydes med ledsager. 

Pris fra Egons: 725kr. ved 25 deltagere. 825kr. ved 20 deltagere. Seneste 

dato for afbestilling er 8. august. Egons opkræver betaling direkte hos del-

tagerne. Betaling senest 14 dage før turen. Vi beslutter os for at annoncere 

turen til 725kr. pr. deltager, og aflyse hvis vi ikke får min. 20 tilmeldinger. 

Udgift til de evt. manglende 5 deltagere afholdes af sektionen 

Pris for besøg og foredrag på Globen er 2500kr. Udgift afholdes af sektio-

nen. 
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Tilmelding senest 5. august til PEA, der annoncerer turen i nyhedsbrev og 

beder René om at sætte turen på hjemmesiden. 

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. 

08. dec. 2022 Julemøde 

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

retning til 299,00kr. lyder rimeligt. 

 HOL er tovholder, men har det ikke på plads endnu. 

XX jan. 2023 1 eller 2 eller 3 

XX feb. 2023 1 eller 2 eller 3 

09. mar. 2023 1 eller 2 eller 3 

 1:  Marbjerg Vandværk, eller Kløvermarkens Vandværk  

  KHO er tovholder, men har det ikke på plads endnu. 

 2: MAN Energy Solutions. 

   KHO er tovholder, men har det ikke på plads endnu. 

 3: Metro Service Center M3 og M4 

   HOL er tovholder, men har det ikke på plads endnu. 

 KHO og HOL koordinerer indbyrdes datoerne, og orienterer PEA hurtigst 

muligt, så vi kan få det annonceret i god tid. 

XX apr. 2022 Generalforsamling. Kan afholdes hos Phoenix Contact A/S. Evt kan  em-

net være et foredrag om DSBs nye Vectron lokomotiv.  

HOL er tovholder, men har det ikke på plads endnu. 

 

Kommende bestyrelsesmøder 

Ingen planlagt, men det skal være inden julemødet 

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  

 


