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Åbne Døre - Referat af generalforsamling 
 
afholdt tirsdag den 1. juni 2021 kl. 17 i mødelokale 1, Lyngby Idræts By 
 
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
Tina Strømann  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 
 
3. Valg af referent 
Bjarne Dahl 
 
4. Formandens beretning 
Den nuværende formand Marianne Palner takkede den forrige formand Claus Steen 
Rasmussen for indsatsen gennem 3 år og overrakte en flaske portvin. Stor tak til Claus 
for at det er lykkedes at få et tilskud fra kommunen på 20.000 kr. i tre år. 
 
Velkommen til tre nye medlemmer: Mette Wille, Gitte Veje og Martin Butler. 
 
Bestyrelsen lige nu består af Marianne Palner, Tina Strømann, Randi Jeppesen, Eve-
lyn Christensen og Anne Bjørkmann, idet Arletty Suenson har forladt foreningen. 
 
Bestyrelsen konsoliderede sig på første møde i november og fungerer som et kollektiv. 
Der er online bestyrelsesmøde i starten af hver måned. 
 
Steen Rasmussen er ikke medlem af bestyrelsen, men har påtaget sig hvervet som 
kasserer og aflønnes herfor med 6 flasker vin.  
 
Steen er ligeledes foreningens IT-ansvarlige og aflønnes på timebasis. Foreningens 
hjemmeside er blevet opdateret, og der er kommet en ny hjemmeside kun for medlem-
mer. Her finder medlemmerne fremover bestyrelsesreferater mv, regnskaber og oplys-
ninger vedr. arrangementer. 
 
Bestyrelsen har arbejdet med en række opgaver og undersøgt muligheder for nye til-
tag: 
 
Forslag til vedtægtsændringer, der behandles under punkt 9. 
 
Åbne døre er blevet medlem af Handelsforeningen til favorabel pris (1.000 kr. mod nor-
malt 5.000 kr.). Åbne Døre bliver promoveret på deres hjemmeside, så Åbne Døre gø-
res mere synlig i nærområdet, bl.a. ved at være en del af det materiale nye borgere 
modtager. Første år gratis annonce i Det Grønne Område. Videofilm på hjemmesiden 
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Liv i Lyngby. Del af arrangementet Liv i Lyngby den 3. og 4. september. Der skal ned-
sættes en gruppe til at stå for Åbne Døres andel i arrangementet. Her er der behov for 
hjælp fra medlemmerne. Generelt gælder, at jo flere aktiviteter Åbne Døre afholder, jo 
oftere nævnes det i Handelsforeningens materiale. 
 
Bestyrelsen undersøger muligheder for fælles arrangementer, herunder: Udstilling i Fa-
rum Kulturhus, Annaborg i Hillerød. Lysfestival i Virum i november. Julemarked i Nor-
dre Mølle 20. og 21. november. Sorgenfridagene 26. til 29. august. Liv i Lyngby 3. og 4. 
september. Tilbagevendende arrangement i Nordre Mølle 5. til 19. august. Fællesud-
stilling i Fuglevad Mølle i forbindelse med Åbne Døre 2022. Generelt gælder, at hvis 
man melder sig til et arrangement, skal man være indstillet på også at være en del af 
vagtholdet. 
 
Synliggørelse af Åbne Døre sker på Facebook og med video på kultunaut. Nyheder fra 
medlemmer sendes både til Tina Strømann og Steen Rasmussen, der lægger det ud 
på henholdsvis Facebook og Åbne Døres hjemmeside. 
 
Bestyrelsen har overvejet anskaffelse af messevægge, men det kræver opbevarings-
plads, som ikke er nemt at finde. Forslag modtages gerne fra medlemmerne. 
 
Bestyrelsen har søgt om fondsmidler, men har fået nej fra Danske Bank og Johannes 
Fog. 
 
Årets folder er folder fra 2020 med rettelser udført af Hervard og trykt hos Lasertryk i 
5.000 eksemplarer til en pris af ca. 7.800 kr. 
 
Bestyrelsen vil gerne have en ny model af folder, og søger fondsmidler hertil. 
 
Der har været megen omtale af årets Åbne Døre på Facebook. 
 
Cafémøderne vender tilbage efter sommerferien, og der bliver udsendt en reminder til 
den tid. 
 
Ifølge personregisterloven skal alle medlemmer skrive under på, at de er indforstået 
med at Åbne Døre viser foto af medlem samt mailadresse på foreningens hjemmeside. 
 
De tilstedeværende medlemmer (i alt 17 stk.) præsenterede sig selv kort med oplys-
ning om hvad man arbejdede med, omfanget af salg samt antal besøgende i de to 
dage, fordelt på bekendte og nye gæster. Tina Strømann laver en opsummering.  
 
5. Regnskab 
Steen Rasmussen omdelte årets regnskab og gennemgik materialet. Regnskabet er 
tilfredsstillende og foreningen har pr. 16. april en formue på ca. 70.000 kr. Budgettet for 
2021-2022 udviser et beskedent underskud på ca. 10.000 kr., som dækkes af bankin-
destående. Det passer meget godt med, at formuen ikke må være for stor, når man sø-
ger nye sponsorater.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
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6. Fastsættelse af årskontingent 
Bestyrelsen anbefaler et kontingent på 400 kr. i 2021-2022. Dette blev vedtaget med 
stort flertal.  
 
Der kan måske senere blive behov for en stigning.  
 
Et kunstkatalog er under overvejelse og Evelyn Christensen står for dette. Det blev fo-
reslået at se på kunstsamlingen. dk, som har en skabelon, der eventuelt kan anvendes. 
 
7. Valg af bestyrelse 
Nuværende bestyrelse består af: Marianne Palner, Tina Strømann, Randi Jeppesen, 
Evelyn Christensen og Anne Bjørkmann. Marianne og Evelyn er på valg og begge er 
rede til genvalg. Øvrige tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2022. 
 
Arletty Suenson har forladt bestyrelse og forening, så der var behov for et nyt medlem 
af bestyrelsen. Bestyrelsen fungerer som en kollektiv ledelse og på den baggrund ac-
cepterede det nye medlem Gitte Wille at indtræde i bestyrelsen som suppleant. 
 
Genvalg og nyvalg skete med akklamation. 
 
8. Evaluering af folder og årets Åbne Døre 
Der var stor forskel på hvor mange besøgende de enkelte havde haft og hvor de besø-
gende havde hørt om arrangementet. Adspurgt svarede de fleste, at det var folderen 
hentet på bibliotek eller andre steder. Der er altså stadig brug for folderen. 
 
Nogle medlemmer havde uddelt foldere i nabolaget uden at der var kommet mange be-
søgende ud af det. Måske er det svært eller grænseoverskridende at gå på besøg i pri-
vate hjem?  
 
Et begrænset salg kunne måske hænge sammen med, at det mest er folk i alderen 
50+, der kommer på besøg, og de er normalt etablerede med de billeder de nu har 
brug for.  
 
Under punktet kom der også en diskussion af muligheder for fælles udstillinger (evt. i 
stedet for Åbne Døre hjemmebesøg?) og andre tiltag for at gøre opmærksom på kunst-
nerne i Åbne Døre. Lindegaarden blev nævnt som mulighed (men den er dyr i leje og 
væggene er ikke velegnede til ophæng). Steen Rasmussen oplyste at der tidligere er 
gjort forsøg med Facebook-reklamer og busreklamer uden at det har givet noget, men 
talte for at fortsætte med at prøve nye tiltag. 
 
Der blev foreslået en række udstillingsmuligheder: BMV-forhandler på Firskovvej? Ud-
stilling i storcenteret (dyrt)? Det renoverede byggeri over for Frilandsmuseet (Tina Strø-
mann er i kontakt)? Magasin? Meyers? Birkerød? Mulighed for, at Åbne Døre indkøber 
messevægge til udstillinger (men det kræver opbevaringsplads mellem udstillinger, el-
ler skal man leje vægge)? VIP-arrangementer for Handelsforeningen? 
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Der kommer en lang række arrangementer i Lyngby, hvor Åbne Døre kan/ bør enga-
gere sig, f.eks.: Liv i Lyngby (september), Arrangement på Frilandsmuseet (septem-
ber), Danmarksmesterskab i kano og kajak (september), Bæredygtighedsfestival, Seni-
orfestival (august), Støt brysterne (september), Juletræet tændes (november). 
 
Steen Rasmussen lægger oversigt over Åbne Døres kommende arrangementer ind på 
hjemmesiden. 
 
9. Ændring af vedtægter 
Bestyrelsen har ønsket en forenkling og opdatering af foreningens vedtægter, så de 
svarer til de faktiske forhold. Det betyder: 
 
§ 2 stk. 1c udfylder foreningens standard-optagelsesformular stk. 1c fjernes i sin hel-
hed  
(tidligere stk. d bliver til nyt stk. c) 
 
§ 3 stk. 2 Sætningen - umiddelbart efter efterårets ”Åbne Døre arrangement” – fjernes  
(resten af stk. 2 bibeholdes uændret) 
 
§ 4 stk. 1 Ordene – næstformand og sekretær – fjernes og der tilføjes en ny sætning, 
således at § 4 stk. 1 i sin helhed lyder: 
 
Bestyrelsen består af formand og kasserer samt mindst 2 yderligere bestyrelsesmed-
lemmer/ suppleanter.  
 
Bestyrelsen skal bestå af mindst 60% medlemmer af Åbne Døre. Resterende medlem-
mer skal have nær relation til medlemmer af Åbne Døre. Kasserer behøver ikke at 
være medlem af bestyrelsen i Åbne Døre, men skal være medlem i Åbne Døre. 
 
§ 4 stk. 3 Sætningen – Bestyrelsen er på valg som følger: Formand + sekretær er på 
valg i lige år. Kasserer, næstformand og bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Sup-
pleanter bliver valgt for et år ad gangen – fjernes og erstattes af ny formulering, såle-
des at § 4 stk. 3 i sin helhed lyder: 
 
Formand og 1 evt. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer og 2 bestyrel-
sesmedlemmer er på valg i ulige år. 
 
Efter en del diskussion og forskellige præciseringer blev ovenstående vedtægtsændrin-
gerne vedtaget enstemmigt. 
 
Steen Rasmussen ser på opdatering af oplysninger om foreningens adresse. 

 
10. Eventuelt 
Der blev klaget over, at serveringen kun bestod af vand, ellers ingen bemærkninger. 
 
Antal fremmødte medlemmer: 17. 
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Bjarne Dahl 


