
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 25. August 2021 

Referent: Gitte  

Til stede : Marianne, Randi, Evelyn, Anne , Tina, Gitte 
 
 
1. Kunstkatalog 
Skal vi bruge x antal kr. af formue og få lavet et flot katalog, vil de give for mange udfordringer 
hvad angår afgående medlemmer, nye medlemmer ? 
 
Vi skal have et professionelt hold på det.  
Der vil være mange fotos at redigere.  
Vi har økonomien klar til det.  
Det er besluttet at lave kataloget med nuværende medlemmer.  
Evelyn arbejder videre med at søge fonde og finde få det faktiske tilbud. 
Bestyrelsen forestiller sig ca. 3 - 5 billeder af værker pr. Deltagende kunstner og i alt omkring 
1000 kataloger.  
 
 
2. Evelyn giver et referat fra mødet med BID - Business Improvement 
Evelyn fortæller, at der på næste BID-møde vil blive talt om at benytte lokaler, der står tomme og 
skæmmer gadelivet som pop-up forretninger for kunst - bestyrelsen synes det er en rigtig god ide og 
alle er interesserede i at se på mulighederne.  
ÅD vil så sige ja tak til eventuelle gode tilbud til at udstille -vi tænker, at der nok ikke vil være 
mange muligheder. 
Evelyn vil deltage i mødet på vores vegne.  
 
 
3. Hvem har lyst, mulighed for at tage kontakt til udstillings steder?  
Vi har noteret , blandt andet ved generalforsamlingen, en række af muligheder og har nået at 
håndtere en del af dem nu. 
 
Liste over mulige fællesarrangementer: 

A. Farum kulturhus , Marianne  
B. Hillerød Annaborg - afslag - de synes vi mangler specifik begrundelse. 
C. Lysfestival i Virum -ikke aktuelt 
D. Jul i Nordre Mølle med kunst fra ÅD 

19-21 november - planlægningsgruppe: Randi,Marianne, Evelyn , Gitte 
ÅD medlemmer er velkomne til at melde til. 
  
TILMELDING KRÆVER AKTIVITET OG TILSTEDEVÆRELSE. 

 
E. Liv i Lyngby 3 og 4. September på ÅD betingelser.  

9 har tilmeldt sig.  
Vores tilstedeværelse er ikke begrundet i salg ! Vi er med til at skabe liv i Lyngby ved at være 
tilstede og vise vores eksistens og værker og gøre opmærksom på vores forening, som tilbud 
til andre LTK-borgere.  



De 9 vil blive indkaldt til en snak om, hvordan vi planlægger dagen nærmere. 
 

F.  Tilbagevendende Nordre Mølle: 
 * Jul i møllen (se pkt. D) 
 * Sommerudstillingen 2022:     4. -18. august 2022 + op- og nedtagning 

 
G. Fællesudstilling Fuglevad mølle i ugen op til Åbne Døre 2022 – 30.april /1.maj 
 
H. Lyngby Sognegård - ikke aktuelt 

 
I. Virum Hallen, kræver at vi har Messevægge ikke aktuel - vi kan evt. arbejde videre med ideen - 

er der en der har speciel tilgang?  
 
J. Scandic hotel 

Vi har lavet en aftale med Scandic om at vi skiftende vil udstille et par stykker af gangen - der er 
MEGET plads , også til store billeder. Se punkt 4. 

 
Afventer: 

K. Meyer vip arrangement  
L. VIP arrangementer for Handelsforeningem 
M. VIP arrangementer for Handelsforeningen i forbindelse med Nordre Mølle arrangement, 

Marianne Tager kontakt. er gennemført 
N. Lindegården 
O. BMW bilforhandler 
P. Classic car House, Tina tager kontakt i efteråret 2021 

 
 
4. Scandic hotel 
ÅD VIL I MINDRE GRUPPER HOLDE SKIFTENDE UDSTILLINGER . Periode ca september 
2021 og et år frem.  
Vi har lavet en aftale med Scandic om, at vi skiftende vil udstille 2-3- 4  stykker af gangen - der er 
MEGET plads , også til store billeder. 
Vi forestiller os at vi starter en mindre gruppe I SEPTEMBER- og at alle medlemmer i ÅD ER 
VELKOMMEN TIL AT KOMME FORBI OG SE LOKALERNE . Vi håber så, at vi kan danne 
gruppeudstillinger ( 3-4 personer ) og bruge hinandens erfaringer. 
Giv bestyrelsen besked så snart du ved, om du vil være med. Så prøver vi at hjælpe med at etablere 
kontakten til “undergrupperne” 
 
For at køre udstillingen i gang på Scandic hotel starter  
Tina, Marianne, Randi, + en mere  
Periode september- november - ikke helt afklaret endnu.  
 
 
5. Persondataforordning   
Marianne er i gang med at indsamle underskrift fra medlemmer.  
 
6. Fremtidig procedure for optagelse i ÅD.  
Her har været en del der aktuelt har søgt optagelse.  



Vi har vedtaget, at vi må have et bedre fælles grundlag for at beslutte optagelse eller ej.  
Ud over bopæl eller værksted i LTK, skal ansøger sende foto af mindst 3 repræsentative værker 
samt en beskrivelse af virke. Bestyrelsen vil vurdere optagelse i ÅD på det efterfølgende 
bestyrelsesmøde.  
 
 
7. ÅBNE DØRE 2022 
VIL BLIVE AFHOLDT 30.4 og 1.5  
Det er planen, at der optil dette vil være en endnu ikke helt fastsat forudstilling - muligvis i 
Fuglevad. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde  
Tirsdag 28.9 kl. 10.00 
Frivilligheds-huset.  
 
Mødet afholdt i god ro og orden. 


