LYNDBY KULTURFORENING - Resumé
Bestyrelsesmøde 20. september kl. 19.30 hos Hanne Ask
Til stede: Kate, Dan, Hanne A, Flemming, Jens, Hanne E
Opsummering af afholdte arrangementer
Bustur til Lolland
Dejlig tur – god chauffør, der gerne kører for os igen. 21 personer deltog.
Guider på såvel Middelaldercenter som Fuglsang var virkelig gode, og uundværlige for det fulde udbytte.
Foredrag Tyge Mortensen, Lyndby Kirke
Et super godt foredrag – desværre kun for 30 fremmødte.
Indholdet meget relevant for landsbyborgere, men desværre lader det til, at det faktum, at det foregik
i kirken har afskrækket nogle. Ærgerligt, da præsterne har været meget imødekommende – og heldigvis
fortsat er det. Vi må nok i samarbejde med LBB slå et slag for, at kirken i denne forbindelse blot er rigtig
godt rum at samles i til den type arrangementer.
Status på kommende arrangementer
Kunstudstilling med cafe.
Ole og Dorthe har fod på arrangementet, invitation og pressemeddelelse er udsendt samt lagt på
LBB Facbook side. Mange nye og spændende kunstnere.
Det fremsendte budget på kr 1500,- blev godkendt.
Dan stiller igen garagen til rådighed til café, hvor der kan købes kaffe, kage, pølser, øl, vand og vin.
Lejre Forsøgscenter – skal vi aflyse
Ja – bliver desværre for dyrt for oplevelsen.
I stedet arrangerer vi kør selv tur til Roskilde den 2. november, hvor der er lysfest.
Kør selv tur – Lysfest i Roskilde
Optog 18.15 til 19.15 samt masser af andre oplevelser i mørket
Der lægges op til fælles spisning på Bryggergården – stegt flæsk.
Julearrangement
Det bliver den fredag den 30. november, hvor Jan kommer og spiller.
Spisning gerne igen platte – Sted Christianslund
Samarbejdet LBB
Samarbejdsmøder
For at følge op på de gode argumenter i Tyge Mortensen foredraget – indhold såvel som sted –
afholder de tre foreninger: LBB, Lyndby Havn og LKF fælles bestyrelsesmøde snarest.
Formålet er også at få koordineret næste års aktiviteter, så vi ikke træder hinanden i hælene.
Den udarbejdede samarbejdsaftale omkring sommerfesten medtages også på mødet.
Efterfølgende vil bestyrelserne fra LBB og LKF, samt Mette præst med menighedsråd samles,
Kirken er nemlig fortsat positive omkring samarbejde med landsbyen
– også i forbindelse med et evt. fælleshus.
Fælleshus
Intet nyt -

Samarbejdet med Lejre Kunstforening
Samarbejdet kører godt, stille og roligt.
Eventuelt
Vi skal huske Kulturpuljen og søge. Evt. fælles arrangementer med Lejre Kunstforening.
Næste møde: 22. oktober kl. 19.30 hos Hanne E
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