
            Årsberetning for Lundtofte Medborgerhus`s  Venner 2022. 

 

      Foreningen hører under Folkeoplysningsloven, og blev dannet på stiftende 

      generalforsamling 17.6.2009. 

 
Vi har pr. 31.12.2022.  109 medlemmer. 
Man skal være medlem af foreningen for at benytte sig af foreningens tilbud. 
Det koster 100 kr om året, og betalingen følger kalenderåret. 
 
Året 2022  har heldigvis forløbet uden de senere års coronarestriktioner. Så vi 
var glade for at kunne starte året på fuld kraft.  
 
Den eneste indskrænkning var, at Lundtofte Skole p.g.a. den nuværende om 
og tilbygning havde  brug for vores lokaler på 1. sal i maj og juni måned.  
Det betød at tekstilværkstedet og maleværkstedet, samt reposen skulle 
ryddes totalt i april/maj og juni. Og vi måtte indstille vores aktiviteter.  
 
Vi har for tiden 15 forskellige aktiviteter i huset. Bl.a. Croquis, maleværksted, 
tekstilværksted, kreativ cafe, glasværksted, smykkeværksted, madklub, 
læsekreds, skriveværksted, træværksted, IT værksted, filteværksted, 
musikgruppe og fransk cafe. Hver gruppe har en tovholder.  
 
Cafeområdet har været  halveret hele året, da Lundtofte Skole bruger den ene 
halvdel til musikundervisning. 
Vi har dog  løbende udstillinger i resten af cafeområdet. I årets løb har vi haft 
maleriudstilling af Henning Smed og Judy Hass. 
Endvidere har vi løbende udstilling i glasmontrerne fra glasværkstedet, 
træværkstedet, tekstilværkstedet og filtegruppen.  
 
I årets løb har vi haft 3 bestyrelsesmøder, og har ellers klaret de løbende 
forretninger via telefon eller korte møder i huset.  
 
Året startede med generalforsamling den 5.4.22, hvor de almindelige 
aktiviteter blev behandlet og bestyrelsen nedsat.  



 
Af arrangementer i årets løb har vi haft følgende.  
 
Først deltog vi i Seniorugen, som blev administreret af kommunen. Vores 
bidrag foregik den 16..6.22 med foredrag om lokalområdet af Henning 
Andersen. Vi trakterede med kaffe/kage, og der var stor tilslutning.  
 
Den 17.9.22 holdt Keramikholdet deres 40 års jubilæum med udstilling, taler 
og forskelligt traktement. Vi havde lovet at holde åbent hus, og bød indenfor 
så man kunne se vores værksteder, som alle var åbne. Det blev et stort og 
meget vellykket arrangement med mange deltagere.  
 
Allerede den 30.9.22 deltog vi i Frivillig Fredag.  
Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby- Taarbæk kommune stod for planlægning 
af det landsdækkende arrangement: Frivillig Fredag.  
Det sker mhp at sætte fokus på forskellige frivillige sociale arrangementer 
rundt i landet.  
Vi blev opfordret til at deltage, og fik stablet et spændende program på 
benene. Vi havde åbne værksteder, og lidt musik til pausen med kaffe/kage.  
Vi havde en dejlig dag med fin tilslutning og god stemning, og var glade for at 
kunne vise huset frem. 
 
Endelig den 15.12.22 havde vi et arrangement, primært for børn, arrangeret 
af kommunen. Det var skuespiller Esben Dalgaaard,- kendt fra årets 
julekalendere, som kom og fortalte et æventyr.  
Vi trakterede med gløg/kakaomælk og æbleskiver. 
Et fint arrangement med god deltagelse, bla. Fra vores lokale børneklub.  
 
Vi har haft et godt år med mange gode oplevelser, både de løbende og de 
enkeltstående arrangementer, og er glade for den lokale opbakning.  
 
Judy Hass, 5.2.22. 
 

 


