
LYNDBY KULTURFORENING 
Bestyrelsemøde tirsdag 26. marts 2018 - Resume 

Til stede: Kate, Edel, Jens, Flemming, Hanne A, Hanne E 

1 Opfølgning på generalforsamling      

A: Konstituering: 

Formand:   Kate 

Næstformand: Edel 

Kasserer:   Jens 

Sekretær:   Hanne E 

Bestyrelsesmedlem:  Dan 

Suppleanter:   Flemming og Hanne A 

Referat, lovændringer og retningslinier samt nye bestyrelsesmedlemmer er lagt på hjemmesiden. 

B: Mailadgange – Hvem skal have adgang til hvad 

LKF skal fremover kun have 1 mailadresse, nemlig info@lyndbykultur.dk. 

Mængden af mails er ikke større, end at vi sagtens kan have tilmeldinger og  

øvrigt samlet. Alle bestyrelsen skal modtage post fra denne mail. 

2 Gennemgang af kommende arrangementer      

A: Tur til Ragnarock 

Vi har fået 16 tilmeldinger, og det er skuffende få. 

B: Bustur 

På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om en bustur. 

Turen til Fuglsang og Middelaldercenteret 1. september er et godt bud. 

3 Vores indstilling til byhus samt broprojekt og havnekiosk    

Broprojektet på havnen – og de søgte midler er endnu ikke helt afklaret, men der er optimistiske toner. 

Havnekiosken renoveres, og måske kunne den på sigt blive et hyggeligt samlingssted også for LKF medlemmer. Vi 

afventer begivenhedernes gang. 

Formand Per fra LBB vil gerne have møde med Kate og Flemming fra LKF og en repræsentant fra havnen. 

(Mødet bliver den 28. marts/Ref.) Formålet er at afstemme forventninger og udveksle synspunkter. 

Bestyrelsen gennemgik de muligheder, der har været på bordet – uden for stor vurdering af projekternes reelle 

mulighed for at blive ført ud i livet – bare, hvad ville være godt for LKF. 

A: Acceptere kommunens henvisning til Østergård, kombineret med 65m2 hus på havnen ved toiletterne. 

Denne mulighed anser LKF ikke for brugbar. Østergård er udelukkende for ældre, og vi vil jo netop gerne have 

aktiviteter, der også henvender sig til yngre og børn. 

Med Østergård vil vores ønske om lokaler i byen ikke opfyldt. For et hus på havnen vil ikke kunne bruges til vores 

fælles arrangementer som f.eks. Folkekøkken. 

B: Et fælleslokale i det gamle rådhus 

Denne løsning vil være den optimale, men realistisk set står byen nok meget alene med den drøm. 

Kommunen har tilrettelagt processen sådan, at de i store træk har sat både sig selv og os uden for indflydelse, og vi 

er tilsyneladende alene afhængige af købers gode vilje. 

C: Køb af det gamle købmandshus 

Det bedste man kan siger er, at der er plads nok. Køb, drift og nabogener virker næsten uoverkommelige. 

D: En grund – stillet til rådighed/lejet af kommunen og opbygning af prisbillige pavilloner 

Et scenarie, der virker overkommeligt både hvad angår pris og praktik - og som kunne være ganske brugbart.  

Til inspiration: Fjelstervang Udeforsamlingshus – et forrygende projekt. Se hjemmeside. 

4: Hvad gør vi for vort ”Tag med på Tur” projekt     

Projektet er lagt på hjemmesiden, mailet til medlemmerne og omtalt ved Nytårskuren. Stemningen er positiv, men 

projektet ikke brugt. Mere snak skal ske ansigt til ansigt for at have virkning. 

Vi kan henvise til det ved forespørgsler på smalle turforslag og booste det ved en begivenhed. 

5: Eventuelt        

Næste møde hos Hanne A. tirsdag 8. maj kl. 19.30 

HE 27.3.18 

mailto:info@lyndbykultur.dk

