
Kære medlem af Bygningskultur Foreningen.

Vi er frygtelig kede af, at vi endnu engang må 
aflyse generalforsamlingen, denne gang den 31. 
marts 2021. Vi havde håbet på og forventet, at 
coronarestriktionerne ville gøre det muligt at 
afholde generalforsamlingen. Men det er ikke 
tilfældet.

Vi planlægger derfor nu med en generalforsam-
ling 

25. august 2021 kl 19.00 i Kulturstedet Linde-
gaarden

og med en powerpoint fremvisning  om Linde-
gaardens restaurering af tag og fag med kom-
mentarer af formanden for Byggeudvalget Sten 
Langvad.

Dagsorden vil blive udsendt 10 dage før gene-
ralforsamlingen. Punkter, der ønskes optaget på 
dagsordenen, skal indsendes til bygningskultur.
ltk@gmail.com senest 11. august 2021.
Årsregnskab for 2020 vedlægges.

Vi opfordrer alle, der kunne have lyst til at del-
tage i arbejdet, til at stille op til bestyrelsen ved 
generalforsamlingen. Og meget gerne også én, 
der kunne tænke sig at overtage kassererfunktio-
nen. Vi mangler også 1-2 suppleanter.

Vi har ikke lige nu planlagt medlemsarrange-
menter, da vi slet ikke ved, hvorledes forsam-
lingsreglerne kommer til at være.

Vi er glade for, at medlemmerne har holdt ud på 
trods af situationen. Der er dog stadig nogle, der 
ikke har betalt kontingent for 2021. Vi håber, det 
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Den ene halvdel af forsidebilledet i forslag til Kommuneplan 2021. Kommunen er her kommet til at se meget grøn 
ud, selvom der fortsat bliver bygget voldsomt. Kommuneplan 2021 bør ikke fortsætte med de meget høje bebyg-
gelsesprocenter ...



er en forglemmelse og beder om, at kontingentet 
på 150 kr. for individuelt medlemskab, 225 kr. 
for par og 500 kr. for virksomheder og instituti-
oner enten overføres til vores bankkonto: Reg.nr. 
4467 konto nr. 10014956 eller indbetales på giro 
1-001-4956.

Bestyrelsen afholder månedlige møder – nu via 
Zoom – og vi har især arbejdet med foreningens 
udtalelse om kommunens udkast til Kommu-
neplan 2021. Endvidere har vi over for kom-
munen gjort opmærksom på de arkitektoniske 
problemer, der er forbundet med opsætning af 
varmepumper, solceller solfangere, el-ladestan-
dere m.v. Vi har foreslået, at der i kommende 
lokalplaner, herunder den for Raadvad, indfø-
jes bestemmelser, der sikrer de arkitektoniske 
værdier. 
Og vi gjorde indsigelse mod, at kommunen gav 
dispensation til opførelse af et byggeri på DTU 
(bygning 112). Vore indsigelser blev til dels imø-

dekommet. Udtalelserne ligger på vores  
hjemmeside, bygningskultur-lt.dk 
 
En næsten enig bestyrelse besluttede at under-
skrive en protest mod boligbyggeri i Idrætsbyen 
og på stadion. Der kan underskrives på dette 
link
https://www.skrivunder.net/stop_op_bevar_
idratsbyen_til_sport_og_idrat

Igen: vi mangler forsat en del mailadresser. Vi 
vil meget gerne have jeres mailadresse, så vi har 
mulighed for at kommunikere lidt mere med jer. 
Send den gerne til bygningskultur.ltk@gmail.
com , hvis vi ikke tidligere har fået den.

Med venlig hilsen
Bente Kjøller, formand
Landmålervej 8, 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45883337, mail:
bygningskultur.ltk@gmail.com

.... den anden halvdel af forsidebilledet.


