
Årsberetning for Foreningen Lundtofte Medborgerhus Venner 2011/12 

1. Fakta om foreningen 
I foråret 2009 opsagde Lyngby Taarbæk kommune Lundtofte Medborgerhus leder- og 
souschef stillinger, som led i en større besparelses runde i kommunen. I samme 
forbindelse blev Biblioteket også lukket. 
Brugere af husets stiftede foreningen Lundtofte Medborgerhus`Venner ved en stiftende 
generalforsamling d. 17.06.2009. 
Foreningen blev dannet i henhold til Folkeoplysningsloven og foreningens vedtægter 
blev endeligt godkendt af Lyngby Taarbæk Kommune v. Tine Sørensen d. 25.06.2009. 
Se vedlagte vedtægter. 
Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til foreningens vedtægter. 
Se vedlagte adresseliste for bestyrelsen. 
 
Vi er PT 108 medlemmer. 
 

2. Fra Medborgerhus til Foreningshus 
Lundtofte Gamle skole overgik fra at være et medborgerhus til at være et foreningshus, 
hvor Foreningen Medborgerhuset`Venner og andre foreninger godkendt af Lyngby 
Taarbæk kommune kan søge om benyttelse af lokaler. 
 

3. Beskrivelse af året 2011/12. 
Det er vores tredje år som forening. 
 
Bestyrelsen har besluttet at årskort udgår grundet for stor administration. Hvert 
medlem skriver selv en kvittering ud ved bankoverførsel eller hvis du betaler til 
tovholder klippes medlemmets slip ud på tilmeldelses blanket som afhentes på hylde 
ved opslagstavle i Caféen. 
 
Vi har løbende faste aktiviteter i husets værksteder:  
Croquis, malehold, tekstilværksted, filtning, glasværksted, Café & aktivitets samt IT-
værksted. Hvert værksted har 1 til flere frivillige tovholdere. 
 
I løbet af sæsonen er der opstået indtil flere nye værksteder:  
Hver anden torsdag. Kreativ Café med Jeannette, Margit og Inge som tovholdere. 
Sidste og første søndag i måneden. Malergruppe med Ann Boserup som tovholder. 
Tirsdag ca. 1 gang om måneden. Læsekreds med Helen som tovholder. 
Torsdags kor aften ca. hver anden uge med Inge som tovholder. 
Sidste søndag i måneden Tai Chi for begyndere med Rita som tovholder. 
 
Træ værkstedet er på vej. Erik Andersen har meldt sig som tovholder. Værkstedet 
kommer op at stå, når der har tilmeldt sig nok til en mindre gruppe. 
 
Café og aktivitets gruppen samt Ruth har haft en del aktiviteter, flere velbesøgte 
foredrag og åben cafédage. 
 
Bestyrelsen har i samarbejde med Café gruppen afholdt et vellykket og velbesøgt 
juleåben hus søndag d. 11.12.2011. Der var 13 meget fine boder hvor husets brugere 



fremviste deres eget håndværk.  
Caféen solgte kager, Gløgg, te og kaffe. 
 
Kommunen har støttet foreningen med sangbøger og et transportabelt klaver. Klaver er 
kommunens ejendom.  
 
 
Bestyrelsen har udformet nogle regler for benyttelse af huset. Disse vil blive sat op i 
hvert værksted. 
 
Foreningen har et fortsat super godt og behageligt samarbejde med både sportshallen 
og forvaltningen. 
 

4. Regnskab i hovedtal. 
Se vedlagte regnskab for år 2011. Udført af Ole og Ann. 
Ann har overtaget revisor posten efter Ruth. Vi takker alle Ruth for hendes frivillige 
indsats. 
 

5. Visioner for fremtiden. 
 
Vi ønsker at udvide og kvalificere værksteder og tilbud og vi støtter nye initiativer som 
fremlægges bestyrelsen.  
 
Skiftende kunstudstillinger i caféen. 
 
Åbent hus arrangement lørdag den 6. oktober 2012 kl. 10 for alle medlemmer af 
foreningen, som inviteres til 2-3 timers praktisk arbejdsdag/rengøringsdag i huset med 
efterfølgende frokost og fælles hygge.  
 
Vores succes med juleåbent vil vi gentage i weekenden søndag d. 9. december 2012. 
Hvis du gerne vil have en bod så meld dig til Henriette, tovholder for juleåbent på mail 
henriette.bertelsen@gmail.com 
 
Vi ønsker at støtte Café- og aktivitets værkstedet og opfordrer til at medlemmerne af 
foreningen melder sig frivilligt til at hjælpe ved enkelte arrangementer, ved at bage en 
kage eller at melde sig ind i gruppen. Alle er velkomne. 
 
Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne 
Henriette Hoffmann Bertelsen 
 
 
OBS. Se i øvrigt vores hjemmeside for nyheder, arrangementer, værksteds tider og foto 
serier fra årets forskellige arrangementer. 
 
 
 
 


