
 

Årsberetningen for Lyndby Kulturforening 2017 

Vi er i dag 120 medlemmer i Lyndby Kulturforening, en fremgang på 24, det er rigtig 

dejligt, og der er ryddet gevaldig op i medlemskartoteket og mail-listen, så alle skulle 

gerne nu få de relevante mails, ellers må I endelig sige til. Det er et rigtig flot stykke 

arbejde der er lavet. 

 

I år, modsat sidste år - har vi haft nogle betydeligere bedre besøgte arrangementer, 

som det også fremgår af regnskabet. Det er vi glade for, bl.a var vor 60 fest en fed 

forretning 

 

 Herefter vil jeg gå over, til at give en kort orientering, om de arrangementer, vi har 

haft i det forløbne år. 

1. 

I januar startede vi med nytårskuren, som jo vanligt, nærmest er et tilløbsstykke. 

2.  

I Marts holdt vi generalforsamling, hvor 35 medlemmer var mødt op, til hyggelig 

spisning og livlig diskussion . 

3.  

28. april holdt vi 60’ ser fest, med hjemmelavet mad, samt musik og dans. 

Maden var lavet af bestyrelsen og musikken var vort eget lokale band 

Musikmaskinen og drengene. så dansen gik "næsten" til den lyse morgen, en 

kæmpe succes. 

4.  

Den 28.  maj var der Legedag på Legepladsen oppe hos Dan. Dette arrangement, var 

møntet på, at få børn i hele Lyndby til at lege sammen, der var ca. 35 fremmødte, og 

alle havde en dejlig dag. 

5. 

I juni havde vi lavet en tur ud i det blå, der var desværre for få tilmeldte, så turen 

måtte aflyses. 

6. 

I aug. havde vi traditionen tro sommerfest med revy, og også i år, var det gode 

lokale kræfter, der formåede, at få latteren frem og underholde på bedste vis. Dette 

er jo virkelig en folkefest, der samler hele byen og alle gode kræfter var sat til. 

7.  

I sep. havde vi en tur til København. En byvandring i det gamle København, hvor 

vores "berømte " guide Anders tog os med rundt, til mindre kendte steder, krydret  

med mange spændende anekdoter. 

 



 

 

 

8. 

 I oktober havde vi vor anmelderroste kunstudstilling, som Ole og Dorthe er 

primusmotor for. Det er en meget velbesøgt udstilling, og såvel udstillere som 

besøgende er meget glade for denne supertradition, der har fåret os på landkortet. 

 

9. 

I December havde vi et arrangement med Julehygge, vi spiste julemad og sang 

julesange. Dette arrangement var så stor en succes, at vi har planer om, at lave det 

til en tradition. 

 

Da vi har en dejlig sprudlende forening med mange gode forslag til arrangementer, 

foredrag, ture m. m. har vi indført noget nyt der hedder "Tag med på Tur", hvor det 

er alle medlemmerne, der kan byde ind med et turforeslag. Vi håber, at dette 

initiativ, når det er kommet rigtigt i gang, kan være med til at skabe, et endnu bedre 

sammenhold i byen.  

 

I det forgangne år har vi, sammen med By og Bådelauget og Havnen, været i kontakt 

med Spar Nord Bank, for at søge om sponsor støtte. Vi udarbejdede nogle 

projektforslag, så efter nogle forhandlinger, enedes vi med banken om, at søge 

tilskud til et broprojekt til badning og dette har vi forhåbning om, er afklaret i løbet 

af kort tid. 

 

En anden ting, der nok ligger os alle meget på sinde, er ønsket om, at får et byhus. 

Mange har nok været til det møde på Rådhuset, hvor kommunen indbød til et 

samarbejde,  det viste sig desværre ikke, at være noget reelt tilbud, så derfor er det 

nok nødvendigt, at vi arbejde videre med dette projekt. 

 Men da det jo ikke er noget, der hører under min beretning , vil jeg gerne at vi taget 

dette emne op under eventuelt. 

 

Jeg vil slutte årsberetningen med at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i 

det forløbende år, vi har haft et travlt men sjovt år. 

 Også Ole og Dorte skal have en tak for en fin kunstudstilling.  

Ligeledes vil jeg takke Lena som står for vores hjemmeside, den er sørme blevet flot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


