
Referat fra bestyrelsesmøde i Åbne Døre - Lyngby Taarbæk 15. april 2021 
 
Til stede online: Tina Strømann, Evelyn Christensen, Randi Jeppesen, Marianne Palner og Anne Bjørkmann (referent) 
 
1. Opfølgning på sidste referat 
Marianne har spurgt Steen omkring messevægge i Helligåndshuset. Det viser sig at det er nogle tunge vægge på hjul, som ikke kan skilles ad, 
så det kan vi ikke bruge. 
 
Anne har undersøgt lokale leje portalen i Lyngby Kommune og har fået password fra Dorte. Vi besluttede at holde Åbne Døre den 30. april - 
1. maj 2022 og at lave en længere fælles forudstilling den 23.-28. april 2022. Anne undersøger om Fuglevad Mølle kan bruges og booker.  
Til fællesudstillingen laver vi en vagtplan, hvor alle deltager på skift. 
 
Tina har som tidligere skrevet reserveret Nordre Mølle til en fælles juleudstilling til 20. - 21. november. Ingen medlemmer har meldt tilbage, 
at de vil stå for det, så Evelyn og Marianne melder sig til opgaven. Randi er back-up. 
 
2. Folder til Åbne Døre. Marianne kontakter Hervard, som står for opgaven og sørger for at den kan blive sendt til korrektur hos 
medlemmerne og vi håber at kunne have den klar til 7. maj, så der er tid til at dele den ud. Der bliver trykt 5000 eksemplarer. Marianne 
undersøger om de kan opbevares i Frivillighuset, så man kan hente dem der. 
 
Tina skriver ud til alle medlemmer igen og spørger, hvem der mangler skilte til Åbne Døre. Dem der ikke udstiller kan låne ud til dem, der 
ikke har skilte. Tina spørger Steen, hvor skiltene blev bestilt i sin tid. 
 
2. Fondsansøgning Danske Bank. Tina havde søgt penge til kunstkatalog, men fik afslag, fordi der står i fundatsen, at man kun kan søge 
hvert andet år. Hun havde en god dialog med den nye bankbestyrer om fremtidig ansøgning. 
Evelyn vil søge Optimist fonden Jørgen og Karla Storch til messevægge og kunstkatalog. 
Tina har søgt penge i Joh. Fog Fonden til lys. 
 
3. Lysmesteren var sponsor i sidste års brochure, men da den ikke blev uddelt pga. Corona, så han kommer med i år. Marianne giver besked 
til Hervard. 
 
4. Evelyn foreslår, at vi får samlet bestyrelsesmateriale ét sted, så vi ikke hele tiden skal ud og spørge om det som ny bestyrelse. Det kunne 
være på medlemssiden på ltkunst.dk 
Marianne fortæller, at hun har samlet rigtig mange ting i et ringbind, så vi beslutter, at vi sørger for at sende information til Marianne 
omkring fondsansøgning, eksterne kontaktpersoner, password til lokaleleje etc., så sørger Marianne for at samle det. Og så kan det gives 
videre til ny bestyrelse senere. 
 
Opbevaringssteder til ÅD ting. Evelyn har spurgt Lundtofte Medborgerhuset, de sagde desværre nej. Marianne spørger i Frivillighuset om et 
opbevaringsrum, så kunne vi samle alle ting. Messevæggene ville kunne være der.  
 
Evelyn laver forslag til ændring af vedtægter i forhold til, at en del af bestyrelsen kan være eksterne.  
 
Vi skal bruge lokale til generalforsamling 1. juni. Anne booker. Vi sender hver især input til dagsorden for Generalforsamling til Marianne, 
som sender ud til medlemmerne rettidigt. Marianne skriver til Steen i forhold til årsregnskab. 
 
Anne sørger for annonce på Kultunaut for ÅD 29. - 30. maj 2021. 
Anne sørger for at få rettet vores medlemsliste på www.visitlyngby.dk 
Anne sørger for at få rettet vores adresse på Google. 
 
Vi holder møde med Lise Marie Lagoni fra Handelsforeningen den 28. april i forhold til at få omtale af Åbne Døre. Her vil vi også vende 
vores deltagelse i Liv i lyngby den 5. september.  

 


