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Borgerforening holde 110 års jubilæum. Forsamlingshuset stod klart et år senere i 1906 og har siden været
et naturligt samlings punkt for borgerne i Lyngby og omegn.
Ideén er at gøre Lyngby Forsamlingshus klar til de næste 110 år. Bestyrelsen håber at vi kan opgradere
forsamlingshuset for at skabe rammerne om liv og fællesskab borgere og generationer imellem. Vi ønsker
at gøre det muligt for gamle mennesker at komme og drikke eftermiddagskaffe (arrangementerne kommer
til at hedde BYKAFFE) sammen,uden skellen til om vi bør opkræve penge fra dem for varmen, eksempelvis.
Lyngby forsamlingshus bør være det sted hvor foreninger afholder møder og foredrag. Forsamlingshuset
skal være stedet hvor man sørger for at tage sin nabo med til fredagsbar. Fredagsbar som vi påtænker at
starte op i det nye år hvor man kan starte sin weekend med en øl eller to, en kop kaffe og en håndmad i
godt selskab. Hvor man kan mødes og se en fodbold landskamp på storskærm. Disse ting kan
forsamlingshuset osse, udover fester, fællesspisninger og udlejninger. I årets løb afvikler bestyrelsen for
forsamlingshuset 12 -14 arrangementer hvor deltager antallet svinger imellem 40 og 100. Vi har ca. 6
fællesspisninger og vi afholder ca 4 fester årligt. Vi afvikler Ren Dag og vi samler tæt på 100 når vi afholder
Sankt Hans i Børge og Hannes Grusgrav.
At kunne realisere disse ideér kræver at forsamlingshuset er i bedre stand end nu. Det kræver gode
gennemtænkte engergiforbedringer da endog store dele af vores indtægter går direkte videre til forsynings
branchen. Ideén er at vi med et nyt indbydende køkken, med nye hårde hvidvarer, opfriskning af den lille
sal der hænger sammen med køkkenet, nye borde og stole og og mindre varmeudgifter, vil kunne bruge
huset endnu mere. Så vi er klar tilat opsuge nye tilflyttere som vi må forvente letbanen fører til området.
Trustrup/Lyngby området er i øjeblikket igang med at lave en udviklingsplan, hvor også borgerforeningen er
repræsenteret i tænketanken, der sammen med Norddjurs Kommune står bag udviklingsplanen. Heri vil der
blandt andet blive peget på nye grønne områder, flere stier, herunder sti der kan forbinde Lyngby /
Trustrup hvorved der opnås en større sammenhængskraft de to byer og borgere imellem, flere nye
boligområder og Lyngby Borgerforening står bag et stort og mangeårigt ønske om flere udlejnings
ejendomme i Lyngby.

