
 Referat af bestyrelsesmøde i Åbne Døre
 på Messenger d.15.Feb. 2021 
 Deltager Marianne, Arletty, Tina,
                Anne ,Randi, Evelyn.
                Referant Evelyn,

       Fra sidste møde 18.Jan 2021

       Vedtægter skal tales igennem igen.
       Arletty sendte en mail om layout til folderen til Åbne Døre,
       og fortsætter med det
       Arletty har ikke fået svar fra borgmesteren,Arletty skriver igen
       

1. Dato for arrengement Åbne Døre 2021, kommer i Marts.

2.  Hjemmeside  kun for medlemmer , er i gang.

3.  Marianne og Anne har haft et posetivt  møde med Line og Lise Marie
     fra handelsforeningen,
     Der blev aftalt vi skulle sende en profil tekst til Visitlyngby, med 2-3 billeder, videoer
     logo, samt liste med medlemmernes navne, hvad de laver og henvisning deres til hjemmesider
     og lign.f.eks. Instagram, Facebook.
     Måske kan vi lave et arrengement for handelsforeningen, VIP-ferniseringer , foredrag og lign

Sende Information og evt. billede om vores online kunst arrangementer, samt hvornår vi afholder      Åbne 
Døre, så det kan oprettes på Visit Lyngby
Når vi har en dato for Åbne Døre 21 ,skal vi give besked så vil de 1-2 uger før  køre et
“Fokus på kunsten” i Visit Lyngby med ”teasere” på Facebook og Instagram.

Foreslog at kontakte Hotel Skandic ,Meyers spisehus ,Vidensby  og Lyngby Storcenter for 
evt. udstillinger og tag evt.del i de ting  der sker i Lyngby, “Liv i Lyngby”m.m.

4.
     Marianne har også haft et møde med Kim Hein fra RetailTech i vidensbyen,
også et spændende møde,  Kim Hein samarbejder med 18 centre over hele landet og 
mente at kunst i butikker  tiltrækker opmærksomhed, Kunstrunde i center ,m.m.

5.  
    Alle har betalt kontingent og regnskabet er sendt til kommunen.
    Så de 20.000kr kan komme til udbetaling.

6.
     Vi har ikke haft kontakt til Lysmesteren endnu, ang. tilskud til foreningen.

7.
     Tina har foreslået at vi købte nogle messevæge, som kan bruges til udstilling,
og kan lånes af alle, ligesom snorene, en god ide, Anne vil se hvilke muligheder der er.

8.
      Hvad har  medlemmerne  af ønsker til  Åbne døre ?

9 
       Foreningens loge Arletty ser på det



     


