
            Årsberetning for Lundtofte Medborgerhus`s  Venner 2020. 

 

      Foreningen hører under Folkeoplysningsloven, og blev dannet på stiftende 

      generalforsamling 17.6.2009. 

 

Vi har pr. 31.12.2020.   110 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, 

maleværksted, tekstilværksted, kreativ cafe, glasværksted, smykkeværksted, 

madklub, læsekreds, skriveværksted, træværksted, IT værksted.  

Hver gruppe har en tovholder. 

Vi har udvidet med et ekstra malehold. 

 

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. 

 

CORONA. 

           Årets aktiviteter i Lundtofte Medborgerhus har, som alt andet I Danmark, 

           været præget af Coronapandemien. 

           Vi måtte som alle andre lukke for vores aktiviteter den 11. marts 2020. 

            Vi startede på en frisk efter sommerferien, og kom godt i gang 

           i alle værkstederne.  

           Kun for at måtte lukke ned igen i starten af december. 

 

           Vi måtte derfor aflyse to arrangementer i foråret. Dels et sangarrangement 

           i april,  dels deltagelse i seniorugen i maj. 

         

           P.g.a. renovering af Lundtofte Skole blev der i sommerferien opsat en  

           Skillevæg i cafeområdet, hvilket betød en halvering. 

            



           Den anden halvdel bliver brugt til musikundervisning.  

           I august fik vi afholdt et møde med bestyrelse og tovholdere,  

           for at gennemgå de nye restriktioner og hygieinetiltag. 

           Det blev endvidere til et par bestyrelsesmøder i årets løb.  

           Ellers er resten foregået pr. telefon.  

           Vi har bl.a. besluttet at medlemmer, som har betalt kontingent for 2020,  

          ikke skal betale for 2021.  

 

           Vi fik den 10.6.2020 gennemført en forsinket generalforsamling. 

           Bestyrelsen ser nu sådan ud 

           Judy Hass, formand 

           Lone Schou-Hansen, næstformand. 

           Steffen Rasmussen, kasserer. 

           Inge Christiansen, bestyrelsesmedlem. 

           Claus Hviid Knudsen, bestyrelsesmedlem. 

           Ole Nordhøj Pedersen, suppleant. 

           Lone A. Petersen, suppleant. 

           Ruth Seerup, suppleant.  

 

          I skrivende stund, 10.2.2021 er Lundtofte Medborgerhus stadig lukket 

          p.g.a. coronarestriktionerne. 

 

                                                               Judy Hass. 

 

 

      

 

            

 

 

 

 

 

 

 


