
Årsberetning for Foreningen Lundtofte Medborgerhus Venner 2015/16 

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 100 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 2015/16. 
Det er vores syvende år som forening. 
 
Man skal være medlem af foreningen for at benytte sig af foreningens tilbud. 
Det koster 100 kr. for et helt kalenderår. Hvert medlem skriver selv en 
kvittering ud ved bankoverførsel eller hvis du betaler til tovholder klippes 
medlemmets slip ud på tilmeldelses blanket som afhentes på hylde ved 
opslagstavle i Caféen. 
 
Medlemsindbetalingen løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2016, således 
at indbetalingen følger kalenderåret. Næste medlemskontingent vil blive 
opkrævet den 1. januar 2017.  
Nye medlemmer betaler 100 kr. ved indmeldelse og bliver opkrævet 
medlemsgebyret igen d. 1. januar 2017. 
 
Vi har løbende faste aktiviteter i husets værksteder:  
Croquis, Ler Croquis modellering, malehold, tekstilværksted, filtning, 
glasværksted, kreativ café, sølvværksted, madklub, Tai Chi, læsekreds, Café & 
aktiviteter, træværksted, sangaftener, skriveværksted, Bokwa fitness 
dansehold samt IT-værksted. Hvert værksted har 1 til flere frivillige tovholdere. 
 
 



I løbet af sæsonen har foreningen haft mange henvendelser:  
Medlemmer af Lenes Kunstnergruppe under ledelse af Lene Bang har udstillet i 
café området sammen med hendes elever i foråret 2016. 
 
Kunstudstilling med malerier af Karen Juul Hansen. 
 
Et velbesøgt Jazz arrangement med jazzorkestret ”The Corcovados” 
 
Keld Sørensen vil gerne øve med sit jazzorkester en gang om ugen. Det har vi 
sagt ja til. 
 
Center for Social Indsats ved Birgit Korning har henvendt sig, med et ønske om 
at deres mentorer benytter huset til spisning og socialt samvær sammen med 
de udlændige de er mentorer for 3-4 gange årligt. Det har vi sagt ja til. 
 
Vi har haft foredrag med 2 kvinder om stress. Det viste sig at det også indbe-
fattede salg af produkter med en slags pyramidesalg for øje. Det stoppede vi 
omgående. 
 
Bestyrelsen har i samarbejde med Café gruppen afholdt et vellykket juleåbent 
for foreningens medlemmer i december 2015. 
 

4. I forbindelse med Lyngby Tårbæk Kommunes planer om at oprette et center 
med overskriften ”Liv i Lundtofte, Lærings- og kulturcenter i Lundtofte” med 
placering på Lundtofte Skole. 
 
Projektet er nu ved at blive konkret og kommunen forventer at det vil blive 
indviet i 1. kvartal 2019. Det er planen at Lundtofte Medborgerhus Venner, 
Folkeoplysningsforbundene, Keramikken, Klubben og Dagplejen skal flytte over 
på Lundtofte Skole.  
I den forbindelse har Signal Arkitekter inklusiv en repræsentant fra Lyngby 
Tårbæk Kommune været på rundvisning i Medborgerhuset for at danne sig et 
indtryk af vores værksteder og aktiviteter. De var meget anerkendende overfor 
den ansvarsfulde måde vi forvaltede vores forenings brug af huset. 
 
Vores Forening er derudover inviteret til 3 Workshops i løbet af foråret.  
Judy vil informere om den første workshop under punktet eventuelt. 
 
Vi har pointeret, at det er vigtigt, at de frivillige foreninger har et café- 
foredrags- udstillingsrum som vores nuværende café med direkte adgang til 
køkken og værksteder i dag- og aftentimer. Dette vil sikre de frivillige 
foreningers ejerskab og tilhørsforhold. 
 



Vi er åbne overfor et samarbejde med Lyngby Tårbæk Kommune for at nå til 
den bedste løsning på foreningens behov for værksteder, specialværksteder, 
café, køkken, sal til fysisk udfoldelse samt muligheden for at kunne etablere et 
ejerskab over den fremtidige løsning.  
 
Frivilligheden har sin egen lov.  
Vi har i Lundtofte Medborgerhus en høj grad af ansvarlighed for vores lokaler, 
aktiviteter og hinanden. 
Vores bekymring ved en flytning til en større organisation, som Lundtofte 
Skole, er at vi som brugere ikke føler det samme ansvar, samt at mange vil føle 
det for stort, og derfor vil undlade at bruge faciliteterne. 
Tanken med folkeoplysningsloven er jo netop at få så mange som muligt til at 
deltage i de demokratiske processer i fritidslivet. 
 
Vores aktiviteter er ikke det samme som aftenskole betalte hold med en 
aflønnet lærer. Vores aktiviteter er baseret på frivillige tovholdere med frivillige 
holddeltagere.  
 

5. Regnskab i hovedtal. 
Se vedlagte regnskab for år 2015. Udført af Steffen og godkendt af vores 
revisor. 
 

6. Visioner for fremtiden. 
 
Vi ønsker at udvide og kvalificere værksteder og tilbud og vi støtter nye 
initiativer som fremlægges bestyrelsen.  
 
Skiftende kunstudstillinger i caféen. 
 
1-2 foredrag i caféen. 
 
1 stk. Cirkus forestilling for medlemmer og områdets beboere i løbet af næste 
sæson. 
 
Juleåbent en søndag i december 2016.  
 
Vi ønsker at støtte Café- og aktivitets værkstedet og opfordrer til at 
medlemmerne af foreningen melder sig frivilligt til at hjælpe ved enkelte 
arrangementer, ved at bage en kage eller at melde sig ind i gruppen. Alle er 
velkomne. 
 



OBS. Se i øvrigt vores hjemmeside for nyheder, arrangementer, værksteds 
tider og foto serier fra årets forskellige arrangementer. 
 
 
Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne 
Henriette Hoffmann Bertelsen 
 
 
 
 
 

 


