
Årsberetning for Lundtofte Medborgerhus`s  Venner 2019. 

 

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

generalforsamling 17.6.2009. 

 

Vi har pr. 31.12.2019  105 medlemmer. 

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

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

 

Vi har igen i år haft de faste aktiviteter i husets værksteder. Croquis, 

lercroquis, maleværksted, tekstilværksted, kreativ cafe, glasværksted, 

smykkeværksted, madklub, læsekreds, skriveværksted, træværksted, IT 

værksted.  

Hver gruppe har en tovholder. 

 

Vi har løbende udstillinger i cafeområdet. I årets løb har vi haft 

maleriudstilling af Henning Smed, Lily Schmidt og Judy Hass. 

Endvidere har vi løbende udstilling i glasmontrerne af glasværkstedet, 

træværkstedet samt tekstilværkstedet. 

 

Året 2019 udmærkede sig ved, at det er 10 år siden vores forening blev 

godkendt og oprettet. 

Vi havde generalforsamling den 9.4.19. 

Og den 11.5.19 holdt vi en stor jubilæumsfest, hvor bl.a. Nobel Swingtet 

underholdt med dejlig jazz. Der var stor tilslutning og huset var fyldt. En fin 

dag.  

 

Den 28.5.19 havde vi afslutning for bestyrelsen og tovholderne, inden vi gik på 

en velfortjent sommerferie.  

Efteråret startede op i fin stil med de forskellige værkstedsaktiviteter. 

Julen blev fejret med en julefrokost for bestyrelse og tovholderne, som gør et 

stort arbejde.  

Bestyrelsen har haft et antal bestyrelsesmøder, og derudover ordnes de 

daglige udfordringer ofte ved at vi mødes i forbindelse med de forskellige 

aktiviteter i løbet af ugen.  



 

Vi har i årets løb haft mange henvendelser fra forskellige grupper og 

enkeltpersoner. I den udstrækning at det ikke er noget, som kan falde ind 

under vores forenings virke, har vi henvist endelig afgørelse til Lyngby 

Taarbæk kommune, som jo administrerer brugen af huset.  

 

Vi har en del, som søger på vores hjemmeside 

www.lundtoftemedborgerhus.dk  

 

Vi har endvidere kunnet mærke,  at der har været flere brugere i huset i løbet 

af året. Dels p.g.a. diverse renoveringer i lokalområdet, dels fra klubben, samt 

at der har været flere enkeltstående arrangementer. Alle med lokalt 

tilhørsforhold.  Det er kun dejligt, at huset bliver brugt, og der er i det store og 

hele forståelse for, at det er et fælles ansvar at få huset til at fungere, så alle 

er glade for at komme.  

 

 

9.2.2020     Judy Hass, formand. 

 

 

 

 


