Referat
Generalforsamling i Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk Kommune 25. August
2021 på Kulturstedet Lindegaarden.
Formand Bente Kjøller bød velkommen.
Foreningens bestyrelse har siden seneste generalforsamling i 2019 organiseret sig, således at
formandskabet varetages af to personer, pt. Bente Kjøller og Birte Rørbæk. Desuden er
bestyrelsesopgaverne fordelt mellem alle bestyrelsesmedlemmer.
Dirigent: Henrik Brade Johansen.
Referent: Lotte Haubroe
Formand Birte Rørbæks beretning:
Formanden glædede sig over, at det atter var muligt at mødes til generalforsamling efter den lange
pause pga. Corona. Der har været ind til flere indkaldelser og efterfølgende aflysninger, ind til det
nu lykkedes.
Foreningen har holdt følgende arrangementer:
Foredrag af Jhs. Hedal Hansen om Eva og Niels Koppel og deres arbejder i Lyngby-Taarbæk
kommune, herunder DTU.
Alle øvrige arrangementer i 2020 blev aflyst.
Bestyrelsen har arbejdet uanset Covid.
Bestyrelsen har indgivet flere udtalelser til planer fra kommunen i 2020. Alle kan ses på
hjemmesiden. Bl.a.:
Digterkvarteret i området syd for Lyngby Sø. Foreningen bad kommunen om at få udarbejdet en
bevarende lokalplan,som skulle indeholde krav om, at husene kun må være 1,5 etage. Lokalplanen
blev udarbejdet, men den giver tilladelse til, at husene må bygges i to etager.
Lokalplan 290 for Taarbæk – et specielt unikt område. Vi ønskede klare, uddybende
bestemmelser for for eksempel tagrender, taghældninger o lign. Men kravene er ikke blevet helt så
specifikke, som vi ønskede.
Egetræerne på Lundtoftegårdsvej. Kommunen havde udset 50 store træer til fældning på grund
af vejudvidelse og flytning af spildevandsledninger fra letbanetraceet til Lundtoftegårdsvej. Mange
protesterede lige som vi og sendte forslag til alternativer. Politikerne og forvaltningen var lydhøre,
så der bliver ”kun” fældet 20 træer.
Landbrugsmuseet inkl. Virumgård. Blev solgt af kommunen til firmaet Classic Cars, som
indretter bilmuseum, mv. Foreningen udtalte sig positivt om planen og tegningerne. (Til nogen
undren for politikerne. Det sker ikke så tit.)
Lundtofte Landsby. Vi har udtalt, at det er et unikt, kulturhistorisk område, hvis landsbypræg bør
bevares. Bebyggelsesprocenten på 25 bør ikke hæves, Bjælkeagergård og Lundtoftegård skal med i
planen. Etagebyggeriet nord for Nøjsomhedsvej, på S. Willumsensvej bør ikke tillades højere end to
etager.
DTU bygning 112 ud til Lundtoftegårdsvej. En dispensationsansøgning fra DTU om at bygge
højere, med mørkere materialer og tættere på vejen, end lokalplanen tillader. Vi mener gældende
plan skal overholdes. Vi fornemmer, at arkitekterne har lyttet lidt til vores indsigelser vedr. brug af
meget mørke materialer til facaden.
Atlasgrunden dvs tomme grunde syd for Lundtofteparken, hvor der påtænkes boliger. Vi har påtalt,
at bygningerne grundet grunden skråner bliver for høje i forhold til Lundtofteparken..
Arbejdsgrupper - deltagelse i:
DTU havde inviteret til ”omverdensdialog” om udviklingen af DTU Campus. To medlemmer fra
bestyrelsen deltog

Bestyrelsesmedlemmer har mødtes med politikere og forvaltning og Lyngbys Almene
Boligforening, LAB, om de ”fire B er”: byudvikling, bygningskultur, borgerinddragelse og
borgerengagement, et projekt der stiler mod kursus for kommunalt ansatte, Dansk
Byplanlaboratorium ville være ind over.
Andet:
Birte opfordrede medlemmerne til ringe og skrive til bestyrelsen, hvis de har emner, de mener, den
skal tage op. Det kan være: ideer til udflugter og arrangementer, emner til bygningspræmiering og
andet.
Desuden vil bestyrelsen meget gerne have alle medlemmers E-mail adresse. Foreningens e-mail er:
Bygningskultur.ltk@gmail.com
Alle opfordres til at orientere sig på foreningens hjemmeside.
Og er velkomne i bestyrelsen.
Debat:
Spm: Hvad sker der med Kibenichs hus fra 1861 på Ravnholmvej 9 i Lundtofte?
Birte: Vi ved det ikke. Du må spørge kommunen.
Spm: Samarbejder foreningen med ”Lundtoftegruppen”?
Lotte: Ja, i høj grad. Følg arbejdet med at kortlægge de bygningskulturelle og landskabelige værdier
i Lundtofte på Lundtofte Borgerforenings hjemmeside.
Spm: Støtter foreningen, at Lyngby får en stadsarkitekt som for eksempel i Hillerød?
Birte: Ja. Det har vi efterlyst længe og støtter, at der kommer en stadsarkitekt eller arkitekturråd. Vi
har rejst spørgsmålet hvert år ved de årlige møder med byplanudvalget. Vi tror, det ulmer.
Pkt 3: REGNSKAB blev godkendt,
Pkt 4: BUDGET blev godkendt
Pkt 5: Forslag- ingen forslag.
Pkt. 6. Valg:
På valg : Jan Rene Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen men som suppleant. De øvrige på
valg: Tine Rask Eriksen, Bente Kjøller, Sten Langvad og Jens Clemmensen genopstiller.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Kreiner Møller og Hans Nielsen. Alle genopstillede og de
to ny opstillede blev valgt. Dermed har bestyrelsen nu 12 medlemmer og en suppleant.
Suppleanter: 1. suppleant: Jan René Rasmussen. 2. suppleant: Ingen
Revisorer: Kirsten Hauch og Ole Koefoed Steen
Revisorsuppleant: Ingen
Eventuelt:
Merete Tygesen, Brede, beklagede det fremadskridende forfald, hun observerer på
Kulturstyrelsens ejendomme på Brede Alle. Heriblandt nummer 62-64. Tidsskriftet By og Land
bringer i december nummeret en artikel om husene. Nationalmuseet ønsker ikke at eje bygningerne
eller står for udlejning, beboerne må ikke vedligeholde selv og statens ejendomsselskab Freja gør
ingenting. By og Land efterlyser områder, der kunne udpeges til verdensarv på Unescos liste.
Brede bør være selvskreven.
Fra salen blev det foreslået at arrangere en udflugt til området med pressedækning.
Henrik Mortensen, Lundtofte, fortalte at en af de nye bygninger på Atlasgrunden er
fejlkonstruerede, så vinduerne er blevet for lave.
Birte Rørbæk takkede Bente Kjøller for otte års eneformandskab med fair og myndig ledelse.

Kommende arrangementer:
15. september – rundvisning på Base Camp
27. oktober – vælgermøde, Virumhallen, tema byudvikling og borgermedbestemmelse.
9. november – Ellen Braae om bygningskultur, Lindegaarden

