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1. Fakta om foreningen.
Efter en del indledende og planlæggende møder, - dels med Lyngby Taarbæk kommune v. Tine Sørensen,
dels med en repræsentant fra foreningen Huse i DK, blev foreningen Lundtofte Medborgerhus` Venner
dannet ved en stiftende generalforsamling den 17.6.2009. Der var 24 fremmødte.Foreningen blev dannet i
henhold til Folkeoplysningsloven, og foreningens vedtægter blev endeligt godkendt af Lyngby Taarbæk
kommune v. Tine Sørensen den 25.6.2009../. se vedlagte vedtægter.
Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til foreningens vedtægter../. se vedlagte adresseliste for
bestyrelsen.Vi har p.t. 94 medlemmer.2. En kort beskrivelse af året der gik, og af foreningens aktivitet.Vi har
til dato haft 14 bestyrelsesmøder. Da der har været mange praktiske tingi forbindelse med etableringen af
foreningen, har der været så mange bestyrelsesmøder. Vi har fået etableret en nøgleordning, lavet en
medlemsregistrering og udleveret medlemskort, fået etableret en foreningskonto og mange andre praktiske
gøremål i forbindelse med brug af huset. Vi har bl.a. arbejdet på at få skabt en god information, dels til
brugere, dels til nye brugere af huset. Vi har fået en fælles mail adresse lundtoftehus@gmail.com og fået
lavet et velkomstbrev til nye medlemmer. ./. se vedlagt kopi af velkomstbrev. Vi har fået etableret en
hjemmeside www.lundtoftemedborgerhus.dk og har annonceret med nogle af aktiviteterne i lokalavisen. Vi
har endvidere meldt os ind i foreningen Huse i Danmark. Vi har haft juleåbent 5-6. december 2009. Vi har
fået 94 medlemmer, som alle på en eller anden måde er aktive i foreningens aktiviteter. Heriblandt er der en
del helt nye brugere af huset. De fleste medlemmer kommer fast i huset til en bestemt aktivitet, fx croquis,
filtning, glasværksted m.m. Vi har haft følgende løbende aktiviteter i huset: Croquis, malehold,
tekstilværksted, filtning, gladværksted, smykkeværksted, cykelværksted, it-værksted. Vi har deltaget i et
møde med kommunen 2. november 2009. Vi har afholdt generalforsamling 15.3.2010. ./. se vedlagt referat
fra generalforsamlingen. 3. Medlemmernes indflydelse på foreningen. Da alle hold er mere eller mindre
autonome,- altså uden egentlig undervisning og ledelse,.- har samtlige medlemmer en høj grad af indflydelse
på de daglige aktiviteter. Dette kan bl.a. ses ved, at vi har fået udvidet brugen af nogle af værkstederne til
også at omfatte week-enderne.
Endvidere har vi fået henvendelse om nye tiltag, bl.a. en bogklub og nogle folkedansere. Vi er endvidere ved
at få genåbnet træværkstedet.
Vi er således åbne for nye aktiviteter, og ser gerne huset brugt så meget som muligt.
4. Regnskab i hovedtal.
./. se vedlagte regnskab for 2009.
5. Visioner for fremtiden
Vores vigtigste arbejde vil bestå i at udvide og kvalificere de eksisterende værksteder og tilbud. Som ovenfor
nævnt, ser vi gerne huset brugt så meget som muligt, og støtter derfor gerne op om nye initiativer.
Da vi har været i en opstartfase i det forløbne år, har vi selvsagt brugt mange
ressourcer på dels at få de praktiske ting til at fungere, til at få de eksisterende aktiviteter til at fortsætte, samt
få spredt information dels til gamle, dels til nye brugere af huset.
Vi havde stor succes med vores juleåbent arrangement, og vil gerne videreudvikle ideen med et åbent-hus
arrangement om året.
Af nye tiltag kunne vi tænke os kunstudstillinger, filmforevisninger,foredrag,
og genåbning af træværksted. Sidstnævnte er allerede ved at blive etableret. Ligeledes etablering af en eller
anden form for cafe. De enkelte værksteder klarer sig til hverdag med at benytte husets faciliteter til
kaffe/the. Men vi kunne godt tænke os at udvide husets ansigt udadtil med en cafe. Det kunne også være de
øvrige brugere af huset ( fra LTA, Lyngby Dans m.fl. ), som kunne nyde godt af et sådant tilbud. På
generalforsamlingen blev der nedsat en arbejdsgruppe, som vil arbejde genåbning af cafeen.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Judy Hass, den 17.3.2010

