
Åbne Døre Bestyrelsesmøde mandag den 18.1.2021

Tilstede: Marianne, Arletty, Anne, Evelyn og Tina 

Mødet blev afviklet online og det gik rigtig fint.

Referent Tina

1. Vedtægter

Evelyn nedfælder ændringsforslag til vedtægter, de fremføres på næste bestyrelsesmøde, til godkendelse. 
De skal på som punkt til næste generalforsamling til godkendelse af medlemmerne. Kasser behøves ikke 
være en del af bestyrelsen og behøves ikke være medlem af ÅD. Bestyrelsen behøves kun bestå af 4 
medlemmer og 1 supp. 

2. Medlemsopkrævning

Steen sørger for opkrævning, og opfølgende indkassering

3. Nyt layout til folderen

Arletty har lavet et layout forslag til ændring af vores ÅD folder. Den skal frem for den nuværende være en 
lille brochure iA5 format på 20 sider. 

Vi skal kommenterer på layout, i forhold til farver, indhold. Tina kommenterer at der skal være en 
nummerering og kort i folderen i forhold til overblik.

Layoutet kommer med på næste bestyrelsesmøde og Arletty arbejder med at integrerer vores 
kommentarer til næste møde. 

4. Årshjul/kalender

Der ligger allerede en kalender på hjemmesiden, den ligger dog som et underpunkt. Vi vil gerne have 
kalenderen til at have et selvstændigt menu punkt, for at blive mere fremtrædende. 

Vi vil gerne have et lukket medlemsområde på hjemmesiden, hvor vi kan lægge bestyrelses referareter, og 
have en oversigt over udstillingsmuligheder/kunstforeninger som vores medlemmer har udstillet, med 
kontakt oplysninger. 

Marianne tager kontakt til Steen. 



Indtil vi evt. får et lukket medlemsområde på hjemmesiden, sendes referart stadig ud til medlemmerne. 
Hvis der laves et lukket medlemsområde, vil der fremover kun sendes en mail med link til hvor man kan 
finde referarterne.

Der vil blive lavet et nyhedsbrev til medlemmerne, i første omgang 2 gange om året. Arletty laver det. Det 
skal komme ud i starten af året og efter sommerferien.

Mølle udstillingen forsøger sig med deling af dokumenter på onenote og melder tilbage til bestyrelsen 
omkring det er en mulighed for at dele dokumenter generelt. 

5. Corona og dato for ÅD

Dato for åbne døre er ændret til den 26-27-juni, da vi regner med at vac. Af befolkningen burde være slut 
der.  I april, vurderer vi om coronasituationen kræver yderligere flytning af datoen.

Vi snakkede om plan B og C, i forhold til ÅD. Skal vi alle tænke over og på som punkt næste møde. 

Evt. ikke i stedet for, men sideløbende…

Virtuelt alternativ – fotograf – videoer – online, vel egentlig bare en opdatering af vores nuværende online 
udstilling ???

Udendørs udstilling kunne afholdes:

Lindegården gårdudstilling – eller en anden gård – eller på et torv, lyngby torv, sorgenfritorv ol.

Plankeværks udstilling – fx ligesom det har været afholdt rundt omkring på gammeltorv /nytorv i kbh.

Udstilling i Skov/park – bøllemosen, park ved irma, sophienholm park

Igen her snakkes om to muligheder.

Den ene er at udstille kunstværkerne fysisk, her kræver det evt. overdækning eller pavilloner. 

Den anden er at affotografere nogle af værkerne og udstille på vejr og vindbestandig pvc plader, opsat på 
pæle eller hængende i snore fra træer. 

Arletty inviterer bestyrelsen til en lille tur på en kunststi i virum, hvor vi evt. kunne udstille. 



6. Handelsforeningen for Lyngby og omegn

Vi er indmeldt til billig pris af 1000 kr. mod at vi deltager aktivt i aktiviteter i Lyngby.

Vi skal være aktive - Deltage i liv i lyngby. Deltage i velgørenhed og donere værk.

Vi får gratis annonce i DGO. Arletty laver et layout til annoncen. Det er besluttet af den skal bestå af foto af 
værker fra alle kunstnere, logo, samt henvisning til hjemmeside, facebook side samt instagram. Layout ses 
på næste bestyrelsesmøde og godkendes derefter. Annoncen skal i DGO senest ved udgangen af marts. 
Arletty snakker med Betina guldager på DGO vedr. indrykningen af annoncen.

Gratis profil på Visitlyngby.dk – under service lægger alle medlemmerne med hver deres side. Vi skal sende 
information til Lise Marie Longoni, som tager sig af opsætningen. Marianne og Anne, tager kontakt og 
ordner videre.

Intro Video til Handelsforeningens interne facebook side. 

Marianne og Anne finder ud af video længde og Tina retter møllevideo til eller laver en ny, og lægger på 
youtube. Tina slår videolink op i den interne handelsforeningens facebook gruppe.

Vores ÅD Facebook gruppe og facebook side kommer på som punkt til næste bestyrelsesmøde. 

7. Inventarliste

Vores inventar liste er ikke opdateret vedr ÅD skilt og beach flag, brochure holder evt andet?

Evelyn ringe til Folmer, om har han noget liggende. 

8.  Bestyrelsesopdatering på hjemmesiden

Tina sender tekst om sig selv og billede til steen, vedr opdatering af bestyrelsen på hjemmesiden. Tina 
mangler.

9. Blivende sted hvor ÅD medlemmer kan udstille

Arletty har talt med Eva ørum og skrevet et brev til borgmesteren. 

Alle fra bestyrelsen læser brevet igennem og kommer med kommentarer til Arletty. Der retter til og sender 
et opdateret brev til bestyrelsen til godkendelse, hvorefter hun sender det til Borgmesteren. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15.2, medlemmer kan sende meddelelse til bestyrelsen op til ugen 
inden, hvis der er et punkt de gerne vil have på dagsordenen.


