
 

 

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk 
 

Januar 2019 
Til foreningens medlemmer 
 
Kære medlem, 
Godt nytår. 
Så er det tid til betaling af medlemskontingentet for 2019. Kontingentet er fortsat 150 kr. for 
individuelt medlemskab, 225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder og institutioner. 
Kontingentet kan enten overføres til vores bankkonto: Reg.nr. 4467 konto nr. 10014956 eller 
indbetales på giro 1-001-4956. Kontingentet bedes indbetalt senest den 19. februar 2019. 
(Nye medlemmer, der har indbetalt kontingent efter 1. oktober 2018, har allerede betalt for 2019) 
 
Vi mangler stadigvæk mange e-mailadresser. Så hvis du ikke tidligere har sendt den til os eller fået 
nogle mails fra os i løbet af året, vil vi meget gerne have din e-mailadresse, så vi kan kommunikere 
lidt mere ind imellem medlemsbrevene. Send den gerne til bygningskultur.ltk@gmail.com 
 
Der afholdes generalforsamling i Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk onsdag den 
20. marts 2019 kl. 19.30 i Christianskirkens lokale, Christian X’s Allé 120. 
 
Inden generalforsamlingen vil chefen for Forstadsmuseet, mag. art. Poul Sverrild, komme med et 
indlæg: “Spor af levet liv i forstæderne - Forstædernes fysiske kulturarv i spændingsfeltet mellem 
fordom og faglighed - om forstadslandskabernes historie og værdisætning med vægt på 
velfærdssamfundets bygningskultur” 
 
Dagsorden vil blive udsendt 10 dage før generalforsamlingen. 
Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal indsendes til bygningskultur.ltk@gmail.com 
senest den 6. marts 2019. 
Alle opfordres til at opstille til bestyrelsen, da der er en ledig plads. 
 
Der vedlægges ”Årsrapport 2018”, der redegør for hovedpunkterne i bestyrelsens arbejde 2018. 
 
Forårets arrangementer: 
Foredrag om "Svenn Eske Kristensen - velfærdsarkitekten" ved arkitekt Peter Thule 
Kristensen den 24. januar kl. 19 i Frieboeshvile, Lyngby Hovedgade 2.  Med udgangspunkt i 
den nyligt udkomne bog om Eske Kristensen fortæller den ene af forfatterne til bogen om hans 
virke, der bl.a. omfatter flere byggerier i Lyngby-Taarbæk. 
Hold øje med Det grønne Område for eventuelle andre arrangementer. Der bliver sendt en mail ud 
til de medlemmer, hvor vi har mailadressen, og arrangementet vil blive annonceret på vor 
hjemmeside. 

Hold dig i øvrigt orienteret om vores arbejde på vores hjemmeside www.bygningskultur-lt.dk 

Med venlig hilsen 

Bente Kjøller 
Formand 
Landmålervej 8, 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45883337, mail: bygningskultur.ltk@gmail.com 
 


