
 

 

 

 

Referat af stiftende generalforsamling i Lundtofte Borgerforening den 17. maj 2017 kl. 19.30 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller 

2. Præsentation af foreningens formål 

3. Præsentation af foreningens vedtægter 

4. Præsentation af budget 

5. Registrering af fremmødte og indmeldelse 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Oprettelse af arbejdsgrupper 

10. Eventuelt 

 

Mathias Rosengren bød velkommen til den stiftende generalforsamling i Lundtofte Borgerforening. 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller 

 

Mathias Rosengren valgtes som ordstyrer og Pia som referent. Malene Dannefer og Shanti Broeng 

valgtes som stemmetællere. 

 

2. Præsentation af foreningens formål 

 

Michael M. Jørgensen orienterede om baggrunden stiftelse af Lundtofte Borgerforening. Vi har en 

lokalpolitisk sag udsprunget af Liv i Lundtofte. Vi ønsker som udgangspunkt blandt andet at 

fastholde de grønne områder. Der vil ske udvikling i Lundtofte, og vi vil gerne have indflydelse på, 

hvor og hvad der bygges. 

 

Lone Schou-Hansen spurgte, om det er en protestgruppe. Der er mange gode initiativer, men fx 

opbygning af de gamle gårde er måske ikke så realistisk. Hvem skal finansiere det? Michael M. 

Jørgensen svarede, at der vil blive dannet arbejdsgrupper, som skal arbejde med diverse sager. Det 

er meningen, at vi skal være medspillere, og vi vil gerne lyttes til. Vi skal ikke være en 

protestgruppe, men vil indgå konstruktivt i at finde løsninger. 

 

Frederikke Rönsholt tilføjede, at vi har en interesse i at binde Lundtofteparken, villakvarterne og 

landsbyen sammen med fælles aktiviteter. 

 



Der var forslag om, at grundejerforeningerne skulle samarbejde. Danmarksvej og Ørholm har deres 

egen grundejerforening; landsbyen har først fået deres sidste år. 

 

Henrik Thorsager Andersen spurgte, om Lundtofte Borgerforening har til hensigt at gøre noget for 

idrætsområdet, som er et vigtigt område i Lundtofte. Michael M. Jørgensen svarede, at der allerede 

er nogen, der taler idrættens sag. Lone Schou-Hansen tilføjede, at man kunne inddrage 

medborgerhuset; hun nævnte, at hun pt. arbejder for at oprette en minigolfbane. 

 

Christian Iversen takkede stifterene for at tage initiativ til oprettelse af en borgerforening. 

Problemet er, hvis politikerne ikke lytter til os. Mathias Rosengren supplerede, at vi tror på, at 

denne form gør, at kommunalbestyrelsen vil lytte til os. Vi ved ikke, hvordan foreningen vil udvikle 

sig, det er det, som bestyrelsen og arbejdsgrupperne skal tage stilling til, og som de konkret skal i 

gang med at arbejde på. 

 

Shanti Broeng sagde, at hvis vi er tilstrækkeligt mange medlemmer, så vil politikerne formentlig 

lytte. Lone Schou-Hansen tilføjede, at man kunne have inviteret Taarbæk for at høre, hvordan de 

har fået det til at fungere. Det er godt at kigge andre steder hen for at få nogle ideer. 

 

Henrik Thorsager Andersen sagde, at man skal arbejde for at binde områderne sammen. Han 

foreslog at binde kultur og idræt sammen inden for kommunens områder. Malene Dannefer 

supplerede, at det er vigtigt at få en sammenhæng mellem Lundtofte og DTU. Lone Schou-Hansen 

informerede om, at der er fokus på Lundtofte. Fx er der kommet en ny stadsarkivar, og der er 

fastlagt et arrangement til den 16. september.  

 

3. Præsentation af foreningens vedtægter 

 

Michael M. Jørgensen læste formålsparagraffen (§ 2) op. Anja Johansen roste formålsparagraffen. 

Foreningen repræsenterer interesser, der har relevans for Lundtofte; alt der har en påvirkning af 

Lundtofte. Vibeke Møller takkede for initiativet, men mente, at der burde være en geografisk 

afgrænsning. Michael M. Jørgensen svarede, at Ørholm betragtes som en del af Lundtofte, men en 

afgrænsning er svær. Det er noget, stiftergruppen har drøftet. Lone Schou-Hansen tilføjede, at 

Lundtofte sogn består af 8.000 borgere. Ørholm og Brede hører med til sognet. Søren Vinzents 

understregede vigtigheden af at få det defineret. Michael M. Jørgensen svarede, at det er noget, 

bestyrelsen skal afgøre på foreningens vegne. Det er vigtigt, at vores rammer indbefatter dem, der 

føler sig som en del af Lundtofte, men ikke områder, hvor man ikke anser sig som en del af 

Lundtofte. 

 

4. Præsentation af budget 

 

Karl-Henrik Baum præsenterede budgettet. Kontingentet er sat til 150 kr. pr. år og skal dække 

foreningens omkostninger. Det er hensigten, at foreningen ikke skal give overskud. 

 

Lone Schou-Hansen spurgte, hvad pengene skal bruges til, hvis foreningen opløses. Michael M. 

Jørgensen henviste til § 2, hvor der er taget stilling til dette. 

 



Det estimeres, at Lundtofte Borgerforening vil vokse i de næste par år. Vi vil gerne være 50 

medlemmer ved udgangen af dette år, 100 medlemmer ved udgangen af 2018 og 150 medlemmer 

ved udgangen af 2019.  

 

5. Registrering af fremmødte og indmeldelse 

Frederikke Rönsholt delte registreringssedler til indmeldelse rundt, og de tilstedeværende udfyldte 

disse. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Mathias Rosengren, Michael M. Jørgensen, Malene Dannefer og Shanti Broeng fra stiftergruppen 

stillede op til bestyrelsen, og de præsenterede sig kort. Christian Iversen og Uffe Wainø stillede 

ligeledes op til bestyrelsen. Alle fremmødte valgte enstemmigt de opstillede, således at bestyrelsen 

består af 6 medlemmer. 

 

7. Valg af suppleanter 

Mette Maack og Frederikke Rönsholt blev valgt som suppleanter. 

 

8. Valg af revisor 

Karl-Henrik Baum blev valgt som revisor. 

 

9. Arbejdsgrupper 

 

Det drøftedes, hvilke områder Lundtofte Borgerforening skal arbejde med. Foreningen skal ikke 

nødvendigvis arbejde for alle sager. Det er bestyrelsen, der lægger linjen, og tager stilling i de 

enkelte sager. I nogle tilfælde er det nok ikke muligt at opnå enighed. Vi er nødt til at indgå 

kompromiser til fælles gavn for Lundtofte. 

 

Michael M. Jørgensen præsenterede kort de arbejdsgrupper, der skal nedsættes. Følgende grupper 

blev nedsat: 

 

Atlasgrunden 

Svava Osk Jonsdottir, Karl-Henrik Baum og Michael M. Jørgensen 

 

Liv i Lundtofte, spor 2 

Uffe Wainø, Michael M. Jørgensen, Frederikke Rönsholt, Mathias Rosengren og Svava Osk 

Jonsdottir 



 

Genskabe nedbrændte gårde og profilen af hovedgaden 

Henrik Thorsager Andersen, Mette Maack og Pia Scheumann 

 

Byforskønnelse og æstetik 

Malene Dannefer og Shanti Broeng 

 

Støj 

Michael M. Jørgensen og Pia Scheumann 

 

Parkerings- og trafikudfordringer i forbindelse med sportsarrangementer 

Christian Iversen og Michael M. Jørgensen 

 

DTU og Lundtofte 

Mathias Rosengren 

 

Bydelsfest og arrangementer 

Henrik Thorsager Andersen 

 

Flere medlemmer og bredde i foreningen 

Shanti Broeng, Malene Dannefer og Mathias Rosengren 

 

10. Eventuelt 

Lone Schou-Hansen nævnte, at arbejdsgruppen for Atlasgrunden bør se nærmere på miljøvurdering 

(mikrobølger og strålefare). Karl-Henrik Baum har taget det op med kommunen.  

 

Mathias Rosengren takkede for et godt møde og erklærede Lundtofte Borgerforening for stiftet. 

 

For referatet: 
Pia Scheumann 
19.05.2017 


