
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 28. September 2021 

Referent:  Evelyn  

Til stede:  Marianne, Randi, Anne og Evelyn 
Afbud fra:  Tina og Gitte 
 
 
Opsamling fra den 25-08-2021 
 
1. Farum kulturhus 
Marianne har igen søgt forgæves  
 
 
2. Liv i Lyngby 
Liv i Lyngby valgte vi at melde afbud til, det blev for uoverskueligt, 
når vi selv skulle opstille telt m.m. 
 
 
3. Persondataforordning  
Marianne samler stadig underskrifter ind. 
 
 
4. Kunstkatalog 
Vi valgte en folder ,som var mere åben ,mere  
overskuelig at bruge. 

 
 
5. Bcc ved email   
Husk at bruge Bcc når vi skriver på mail, så ikke alles mailadresser er synlige 
 
 
 
Dagsorden for dagens møde 28-09-2021 

1. Galleri Charlotte , 

Bestyrelsen  sendte tilbuddet ude til alle , da vi ikke selv 
kunne påtage os flere opgaver. 

 

2. Regnskab Nordre Mølle 2021 

Regnskabet blev godkendt. 
Der var afsat 10.000 kr. og brugt 4843,37 kr. 

 
 
 



3. Jul i Nordre Mølle 

10 har meldt til og 7 meldt fra, vi valgte at åbne op, så man ikke behøvede,  at være medlem 
af Åbne Døre, men lavede nogle ok ting. Evelyn har kontakt til 5 interserede. 
Flyers laver Randi og Anne 
Evt.  Café med og af spejderne 

 

4. Scandic Hotel 

På de 12 m væg som vi har til rådighed er det i Oktober og November 
Randi og Tina på vægen og Anne, Hanne og Marianne på podier og reol. 

 
December og Januar Gitte og Evelyn  på vægen. 
Podier og reol ? 
 
Februar og Marts Steen og ? på vægen. 
Podier og reol ? 
 

5. BID møde ref sendt pr mail 

Evelyn opfølger tomme butikker ,og hører om nogle af butikkerne vil annoncere i folderen. 
 

6. Træskulptur  

Træskulpturen vil vi beholde og bruge til Jul i Nordre Mølle , der efter fjernes den. 

 
7. Næste bestyrelsesmøde  

 
Tirsdag 27-10-2021  kl. 10.00 i Frivillighuset.  

 
 
Mødet blev afholdt i god ro og orden. 


