Årsberetning for Lundtofte Medborgerhus`s Venner 2021.

Foreningen hører under Folkeoplysningsloven, og blev dannet på stiftende
generalforsamling 17.6.2009.
Vi har pr. 31.12.2021. 131 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 2021 har som de foregående år været præget af Corona. Dels med total
nedlukning, dels med diverse begrænsninger og forholdsregler.
Vi startede året med total nedlukning af Lundtofte Medborgerhus, og dette
varede mere eller mindre frem til sommerferien.
Enkelte værksteder kom lidt i gang op til sommerferien. Men det var først
efter sommerferien, at vi rigtigt kom i gang med alle vores aktiviteter.
Endvidere havde Lundtofte Skole p.g.a. den nuværende om og tilbygning 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.
Det var et stort arbejde. Vi fik god hjælp fra halpersonalet og pedellerne på
Lundtofte Skole, og vi fik lejlighed til at få ryddet ordentligt op i lokalerne.
Da vi endelig kom i gang efter sommerferien fik vi godt gang i vores faste
aktiviteter.
Croquis, maleværksted, tekstilværksted, kreativ cafe, glasværksted,
smykkeværksted, madklub, læsekreds, skriveværksted, træværksted, IT
værksted.
I årets løb har vi fået et filtehold og en fransk cafegruppe.
Hver gruppe har en tovholder. Vi har i alt 18 forskellige aktiviteter kørende.
Cafeområdet er fortsat halveret, 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, Lily Schmidt og Judy Hass.
Endvidere har vi løbende udstilling i glasmontrerne fra glasværkstedet,
træværkstedet samt tekstilværkstedet.
Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby- Taarbæk kommune stod for deltagelse af
det landsdækkende arrangement: Frivillig Fredag.
Det var et landsdækkende arrangement 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.
Den 24. september havde vi åbent hus i alle vores værksteder, og der var
kaffe/kage i cafeen. Hertil havde vi fået
en musikgruppe: Folkets Hus’ stille folk til at underholde, og de spillede dansk
og nordisk folkemusik.
Vi havde en dejlig dag med fin tilslutning og god stemning, og var glade for at
kunne vise huset frem.
En stor begivenhed var, at vi fik tildelt Folkeoplysningsudvalgets Foreningspris
2021.
Den 14. juni 2021 var der prisoverrækkelse på Rådhuset ved borgmesteren,
samt repræsentanter fra forvaltningen og folkeoplysningsudvalget.
Hele bestyrelsen mødte op til en højtidelig begivenhed, hvor vi fik overrakt
prisen samt 10.000 kr.
Vi var meget glade og stolte.
I årets løb har vi haft et par bestyrelsesmøder. De daglige og løbende opgaver
bliver ofte løst ved at vi mødes i huset, eller via telefonen.

Judy Hass, 15.2.2022

Judy Hass.

