
Bestyrelsesmøde Åbne Døre den 17-03-2021
Tilstede: Arletty, Randi, Tina, Anne, Evelyn og Marianne, afholdt online.
Referent Marianne
 
Opfølgning af de sidste to møder 18. januar og 15. februar.

1. Evelyn ændring af vedtægter, som skal godkendes afgeneralforsamlingen.
Forslag til ændringer af vedtægter:

 
§ 2 stk.1c
                 “ udfylder foreningens standard-optagelsesformular “
Skal fjernes da vi ikke har nogen standard-optagelsesformular.

 
§ 3 stk. 2  linje 2
                             “efterårs” 
Fjernes da vi ikke har et efterårs “Åbne døre arrangement”

 
§ 4 stk. 1
                 “Bestyrelsen består af formand,næstformand,sekretær 
                   og kasserer,samt mindst 2 yderligere        
                    bestyrelsesmedlemmer /suppleanter”
Fjernes næstformand, sekretær da vi ikke har næstformand og 
sekretær.
MEN så skal der vælges ,  mindst 3 yderligere 
bestyrelsesmedlemmer / suppleanter.

 
§ 4 stk. 3
                 “formand +  sekretær på valg i lige år.
                   Kasserer , næstformand og bestyrelsesmedlem
                   på valg i ulige år. Suppleanter bliver valgt 
                   for et år ad gangen. “
Ændres til : formand og 1 evt. 2 bestyrelsesmedlemmer på
valg i lige år.  Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg 
i ulige år.

 
Formandens adresse skal uden problemer ændres til den,
 til enhver tid siddende formands adresse.

 
 
2. Arletty nyt fra Borgmester
Har på nuværende tidspunkt ikke modtaget tilbagemelding.
 
Opfølgning af Bestyrelsesmøde 15.februar 

1. Visit Lyngby, fin omtale
2. Marianne Kim Hein fra RetailTech. Kim Hein vender tilbage 
3. Marianne Kontakt til Kim Christensen Hotel Scandic, er først tilbage efter 16.april
4. Marianne tilskud fra lysmesteren, afventer tilbagemelding 
5. Anne messevægge, Marianne spørger Steen hvordan man løser messevæge i 

Helligåndshuset
6. Medlemsønsker til Åbne Døre. Der arbejdes videre på sagen
7. Nyt vedrørende hjemmeside. Tina gennemgik de nye tiltag.



8. Arletty Folder. Arletty forsætter sit arbejde, vi blev enige om, at folderen skal kunne 
bruges fremadrettet og forsynes med stik med sted og dato i forbindelse med udstillinger 
 
Dagsorden 17.marts 2021

1.To nye medlemmer af åbne døre Mette Wille og Gitte Veje.
2. Dato for arrangement ÅD
Afholdes weekenden 29 og 30.maj, Anne undersøger mulighederfor afholdelse af 
formøde.
Vi er bevist om at Gentofte Åbne Døre også har deres arrangement denne weekend, det 
tror vi kun er en fordel.
3. Lysfestival -Tina
Tina har kontakt til Otto fra Virum som vil lave en evt. tilbagevendende lysfestival. Tina
vender tilbage.
4. Anne lån af kommune lokaler.
Foreninger i Lyngby – Taarbæk har mulighed for gratis at låne lokaler i kommunens 
ejendomme, det må være muligt at låne et lokale i forbindelse med fællesudstilling til 
vores Åbne Døre 
5. Budget for 2021

Bestyrelsen har på mødet i dag lavet et overordnet budget for 2021
Vedligeholdelse af hjemmeside 7.000 kr.
Folder 15.000 kr.
Stik til indsættelse i folder i forbindelse med afholdelse af arrangementer i ÅD 5.000 kr.
Generalforsamling 1.500 kr.
Gaver 2.000 kr.
Bestyrelsesmøder 3.000 kr.
Handelsforeningen 1.000 kr.
Annoncer 5.000 kr.
Liv i Lyngby 5.000 kr.
Nordre Mølle 10.000 kr. Der søges sponsorstøtte fra Danske Bank
Div. Vip-arrangementer 5.000 kr.
 
Eventuelt
Tina har forudbestilt Nordre mølle fra den 19 til den 21. novembertil afholdelse af 
kunstmarked, det kan kun gøres, hvis andre af Åbne Døres medlemmer står for 
arrangementet.

Dato for næste bestyrelsesmøde 15.april 2021
Generalforsamling for Åbne Døre 1.juni 2021 hvis Corona tillader mødested kommer 
senere.



Hanne Isabelle har orienteret om Virum -Sorgenfridagene 26-29.august 
Https://virumby.dk


