Årsberetning for Foreningen Lundtofte Medborgerhus Venner 2010/11
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 90 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 2010/11.
Det første år var et prøveår for vores forening. Vores andet år er gået med at
stabilisere os.
Bestyrelsen, værksteds tovholdere og de øvrige foreninger der benytter huset
har haft 1 møde med kommunen vedr. foreningernes videre mulighed for at
benytte husets lokaler samt praktiske ting i huset såsom rengøring, nøgler med
videre. På dette møde blev det fastslået at vi kunne fortsætte med at benytte
huset.
Vi har løbende faste aktiviteter i husets værksteder:
Croquis, malehold, tekstilværksted, filtning, glasværksted og IT-værksted.
Hvert værksted har 1 til flere frivillige tovholdere.
Efter forrige års generalforsamling opstod et nyt værksted ved navn Café- og
aktivitets værkstedet. Værkstedet blev etableret d. 23.03.2010. Gruppen
samarbejder med bestyrelsen om arrangementer for øvrige borgere i Lyngby
Taarbæk kommune.
Gruppen har haft en del aktiviteter såsom svampeture, børnearrangementer,
bog byttedage, flere velbesøgte foredrag og åben cafédage.
En anden gruppe der er blevet medlem af foreningen er Annettes Paraply en
gruppe af folkemusikere som øver i huset 2 søndage om måneden. Gruppen har
afholdt åben cafédage med musik og dans i samarbejde med cafégruppen.
Bestyrelsen har i samarbejde med Café gruppen afholdt en vellykket juleåbent
hus dag d. 12. 12.2010. Der var forskellige boder hvor husets brugere

fremviste deres kunsthåndværk. Musikgruppen Annette spillede og caféen
solgte kager, Gløgg, te og kaffe.
Café lokalet er blevet gjort rent samt gjort hyggeligt. Der er blevet hængt
billeder op og foreningen har modtaget en sofagruppe. Sofaerne er doneret
af Torveforeningen, Lundtofte Torv.
Derudover har vi fået etableret opslagstavler ved hoveddøren og standeren ved
vejen er repareret.
Foreningen har et super godt og behageligt samarbejde med både sportshallen
og forvaltningen.
Alt i alt et begivenhedsrigt år.
4. Regnskab i hovedtal.
Se vedlagte regnskab for år 2010. Udført af Ole og Ruth.
5. Vedr. rengøring på værksteder
Hver gang man har benyttet et af værkstederne, er det brugernes eget ansvar
at gøre rent efter sig. Vi har efter sommerferien derfor fået kost og fejeblad på
hvert værksted og når vi skal vaske gulve må vi låne remedier i rengøringsrummet i kælderen.
Husk derfor at feje, og vaske borde af når I forlader værkstederne. Aftal med
øvrige brugere af værkstedet når der skal en hovedrengøring til for at gøre
værkstedet rart at være i.
6. Visioner for fremtiden.
Vi ønsker at udvide og kvalificere værksteder og tilbud og vi støtter nye
initiativer. Evt. bogklub, læsegruppe, grafikværksted, keramik, træ, skulpturer
med videre.
Skiftende kunstudstillinger i caféen ønskes etableret.
Vi søger en gruppe eller en eller flere tovholdere til vores kælderværksted hvor
der er mulighed for at arbejde med træ, keramik og cykler. Personerne skal
kunne betjene maskiner eller ovn alt efter aktivitet.
Vores succes med juleåbent vil vi gentage i weekenden 10.-11. december 2011.
Vi ønsker at støtte Café- og aktivitets værkstedet og opfordrer til at
medlemmerne af foreningen melder sig frivilligt til at hjælpe ved enkelt
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
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