Referat af generalforsamling i Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk
16. marts 2022

Før generalforsamling fik vi et fint foredrag om renovering af Lyngby Taarbæks Rådhus tegnet af
arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen. Foredraget blev holdt at arkitekt M.A.A Lisbeth
Røgind, Centerchef for Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Arealer og Ejendomme.
Som dirigent valgte forsamlingen: Henrik Brade, som referent: Lotte Haubroe
Formand Birte Rørbæk holdt bestyrelsens beretning:
Vi havde i foråret 21 stadig nedlukning på grund af Corona, og det prægede den del af året. Bestyrelsen
holdt møder på Zoom, og i det hele taget holdt vi os alle for os selv, ingen arrangementer.
I bestyrelsen brugte vi noget af tiden til at tage vor indbyrdes arbejdsfordeling op, så ikke alle opgave
hvilede på den siddende formand, som det havde gjort i nogen tid.
Det var en god ting – at få fordelt arbejdet. Vi blev også enige om at dele formandsposten på to – pt.
Bente Kjøller Birte Rørbæk.
Medlemsarrangementer i 2021:
- Rundvisning i Base Camp i Virum. Havde stor tilslutning.
- Generalforsamling 2020
- Valgmøde efterår 2021 arrangeret sammen med flere andre foreninger. Der var stor tilslutning. Tema:
Byudvikling og social balance.
Arbejdsgrupper:
- Folder om foreningen er blevet revideret, ligger på foreningens hjemmeside.
Foreningens formål er i bund og grund at passe på de bygningsmæssige værdier, vi har.
- Deltagelse i kommunens offentlige møde om Lyngby bymidte, deltagelse i møde med byplanudvalget.
Udtalelser og aktiviteter:
- Lyngby Bymidte, kommunens vision. Foreningen anbefalede,
at der nedsættes et arkitekturråd / alt. ny stadsarkitekt som hjælp ved vurdering af visse projekter,
at kommunalbestyrelsen sørger for, at bymidtens købstadspræg bliver bevaret,
at kulturen, herunder kirken og biblioteket indtænkes som en del af Lyngby bymidte,
at forbindelse mellem Hovedgaden og Firskovvej medtages, og endelig,
at byggeprocenten bør holdes nede omkring 70 procent. Et eksempel på forhøj bebyggelsesprocent er
den nye Føtex/Netto bygning ved Lyngby Port, hvor byggeprocenten er over 200!
Vi ønsker ligeledes mere koordinering i planlægningen, så uderum med træer mv bevares eller
genskabes.
- DTU. Bygning 112. DTU ønskede at bygge højere bygning end lokalplanen tillod og søgte
dispensation. Det havde de også gjort året før, så vi har indstillet, at der i stedet for gentagne
dispensationer laves en ny lokalplan, der sikrer, at den oprindelige planmæssige hovedide for DTU
fastholdes og samstemmes med DTU´s nye ambitiøse Strategiske Campusplan.
Vi tror, forvaltningen/kommunalbestyrelsen har taget det til efterretning.
- Idrætsbyen. Vi havde tre ønsker til udbudsmaterialet, hvoraf et, bevarelse af funktionærboligen på
Lundtoftevej ved indkørslen til idrætsbyen blev imødekommet.
Det skete desværre ikke for vores forslag om at nye boliger blev placeret i den nordlige ende mod
Gyrithe Lemchesvej eller vort ønske om mere præcise beskrivelser af materialer samt bevarelse af alle de
høje fyrretræer i badeparken.
- Vi har gjort opmærksom på arkitektoniske problemer i forbindelse med, at der opsættes
varmepumper på fredede og bevaringsværdige bygninger. Dette bør lokalplaner medtage, ligesom

lokalplaner som regel tager højde for parabolantenner og solceller. BKF gjorde bl. a. opmærksom herpå
som kommentar til lokalplan 299 for Rådvad.
Synsmæssig forbindelse mellem vind- og vandmølle ved Fuglevad. Fuglevad Vindmølle, der i dag
ejes af Frilandsmuset, blev bygget i 1832 af ejeren af Fuglevad Vandmølle, fordi Mølleåen ikke altid gav
kraft nok til kornmøllen dernede. Tilsammen udgjorde de to møller et betydeligt og indbringende
kornmølleri, som betjente omegnens bønder. Den synsmæssige sammenhæng mellem møllerne
forsvandt om sommeren på grund af megen vildtvoksendes træ – og krat bevoksning. BKF og DNF skrev
i fællesskab til Frilandsmuseet for at ændre dette.
Den historiske sammenhæng mellem de to møller ville Frilandsmuseet gerne være med til at synliggøre,
især hvis foreningerne selv stod for fældningen.
I vinterens løb har parterne fældet buskads og træer, så man kan se fra den ene mølle til den anden.
Regnskab. Ved kasserer Hans Nielsen
Regnskabet og budget blev godkendt.
Kontingent er fortsat: 150 kr. for enkeltmedlemmer, 225 kr. for par, 500 kr. for institutioner.
Forslag: Der var ikke indkommet forslag.
Valg til bestyrelsen:
Genvalg til: Morten Friis, Erik Præstegaard, Lotte Haubroe, Niels Friderichsen, Birte Rørbæk samt suppl.
Jan Renè Rasmussen.
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