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Kære medlem af Bygningskultur Foreningen 

 

 
Generalforsamlingen blev afholdt på Lindegården den 25. august, hvor Sten Langvad 

indledningsvis holdt foredrag om forløbet og det enorme arbejde, der er udført i forbindelse med 

restaurering af Lindegården. Referat vedlægges. 

 

Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde den 16. september konstituerede bestyrelsen sig. 

 

Bestyrelsen består af 

Bente Kjøller og Birte Rørbæk (delt formandskab) tlf. 4588 3337 og 2924 7240  

Foreningens mailadresse: bygningskultur.ltk@gmail.com  

Hans Nielsen (kasserer) 

Jens Clemmensen 

Tine Rask Eriksen 

Niels Friderichsen 

Morten Friis 

Lotte Haubroe 

Henrik Brade Johansen 

Jørgen Kreiner-Møller 

Sten Langvad 

Erik D. Præstegaard 

Suppleant: Jan René Rasmussen 

 

Adresse og telefonnummer på bestyrelsesmedlemmerne kan ses på hjemmesiden: 

bygningskultur-lt.dk 

 

 
SIDEN SIDST 
Meget positivt har Byplanudvalget besluttet, at der skal arbejdes videre med at nedsætte et eksternt 

rådgivende Arkitekturråd. Desuden skal der udarbejdes en særskilt arkitekturpolitik, som foreningen 

vil forsøge at få indflydelse på. 

 

 

https://bygningskultur-lt.dk/


 
Raadvad Vandrehjems forpagtere vandt udbuddet og fortsætter deres stillinger, nu som ejere af 

stedet. Bygningen ændres ikke, og der vil fortsat være vandrehjem. Lokalplanen for Raadvad 

forventes i ny høring i december. 

 

 

 
Der var meget stor tilstrømning til rundvisningen på studie/seniorboligerne på Base Camp i 

Sorgenfri den 15. september. Projektchef David Klubien indledte med et spændende Powerpoint 

foredrag i bebyggelsens filmsal. Desværre måtte mange nøjes med at høre foredraget, da der slet 

ikke var plads til alle fremmødte i salen. Bagefter var der rundvisning, herunder var der mulighed 

for at se et studieværelse. Vi sluttede med en rundtur på taget af Base Camp. 

 

 

 
Vælgermødet i Virumhallen den 27. oktober var en succes. Der deltog ca. 120 borgere. Mødet er 

omtalt i DGO den 4. november. 
 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 

 

Hvordan passer vi bedst på den grønne kulturarv?  

Aflysning: Foredrag af Ellen Braa, professor i landskabsarkitektur og planlægning ved Institut for 

Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. 

9. november 2021, kl. 19.00-21.00. 

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby. 

Arrangeres i samarbejde med Historisk-Topografisk Selskab. 

 

Vi håber at kunne gennemføre arrangementet i det nye år.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Delt formandskab ved 

 

Bente Kjøller 

Landmålervej 8  

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. 4588 3337 

Birte Rørbæk 
Tjørnevej 19 

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. 2924 7240 

 

 

  

  


