
Årsberetning for foreningen Lundtofte Medborgerhus Venner.    April 2017 

 

1. Foreningen hører under Folkeoplysningsloven, og blev dannet på stiftende 

generalforsamling 17.6.2009. 

Vi har for tiden 102 medlemmer. 

Man skal være medlem af foreningen for at benytte sig af foreningens tilbud. 

Det koster 100 kr. om året, og betalingen følger kalenderåret.  

 

2. Året 2016-2017. 

Vi har løbende faste aktiviteter i husets værksteder : Croquis, lercroquis, 

malehold, tekstilværksted, kreativ cafe, glasværksted, smykkeværksted, 

madklub, læsekreds, skriveværksted, træværksted, IT værksted, musikgruppe. 

Hver gruppe har en tovholder. 

 

Vi har haft 3 åbne arrangementer i cafeen. 

8. november 2016 havde vi foredrag med lysbilleder af Eyvind Sandall om livet 

på den nu nedlagte Schous fabrik i Ørholm. Der var stor tilslutning til 

arrangementet.  I  forbindelse med foredraget havde vi udstilling af Hanne 

Schous billeder, og her blev solgt for 900 kr., som blev doneret til 

Julemærkehjemmene. 

5. februar 2017 havde vi besøg af Cirkus 3, som optrådte i en fuld sal for 

mange børn og voksne fra lokalområdet. 

18.3.2017 havde vi besøg af Nobels Swingtet, som spillede jazz for en fyldt 

cafe. Igen med stor tilslutning.  

 

På grund af manglende tilslutning måtte vi aflyse vores julearrangement. I 

stedet holdt bestyrelsen en julefrokost. ’ 

 

Vi har haft et antal bestyrelsesmøder, og herudover er mange småproblemer 

løst ved daglig kontakt betyrelsen indbyrdes. 

 

Vi har en del henvendelser på vores mail, fra medlemmer såvel som folk 

udefra.  

 



Endvidere har vi en del, som søger på vores hjemmeside. 

www.lundtoftemedborgerhus.dk 

 

I forbindelse med projekt Liv i Lundtofte 1, som omhandler Lærings og 

kulturcenter Lundtofte har vi deltaget i en del møder omkring muligheder ved 

den fremtidige brug. For tiden i en arbejdsgruppe med Årstidernes arkitekter, 

kommunens arkitekt samt øvrige kommende brugere af de kreative 

værksteder. Projektet kører som planlagt med forventet ibrugtagning i 

slutningen af 2020. 

  

3. Regnskab i hovedtal. Vedlagt.  

 

 

På bestyrelsens vegne         Judy Hass 

 

 

 

 


