
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 24. November 2020 

Referent:  Anne 

Til stede:  Marianne, Tina, Arletty, Randi og Anne 
Afbud fra:  Evelyn 
 
 

1. Konstituering 
Marianne vælges som formand. Det aftales, at alle i bestyrelsen er aktive, og tager del i de opgaver 
bestyrelsen har. 
Umiddelbart var der ingen, der var parate til at tage kasserer posten. Marianne har siden spurgt 
Steen Rasmussen som heldigvis gerne vil fortsætte kasserer arbejdet mod et nogle flasker vin om 
året. Så med den løsning på plads kan foreningen nu fortsætte.  

2. Årshjul 
Marianne foreslår, at vi får lavet et årshjul, hvor vi har overblik over arrangementer. Vi taler om, at 
det vil være fint at have det på hjemmesiden. Vi spørger om Steen kan lægge det på hjemmesiden, 
når det er klar. 
 
3. Udstillinger og arrangementer 
Randi og Marianne skal have møde med Line Barklund i morgen omkring samarbejde med 
handelstandsforeningen. 
 
Vi gennemgår mulige udstillingssteder. 
- Tina forslår, at vi arbejder på en plan B sideløbende med Åbne døre i april, hvis der kommer en 
tredje bølge af Covid19.  
 
- Arletty foreslår at vi kunne undersøge muligheden for at udstille på Lottenborg. Arletty 
undersøger det. 
 
- Tina foreslår at vi skal kæmpe for at få et kulturhus i Lyngby, det kunne være Lottenborg. 
 
- Marianne nævner, at der er en tom børnehave et sted i kommunen.  
 
- Tina har taget kontakt til Classic Car house, det gamle landbrugsmuseum. Det åbner først i foråret 
2022. Der skal en stor renovering i gang.  
 
- Anne nævner, at der var en artikel i et tillæg til det grønne område om bilforhandler (vist det BMV 
på firskovvej), som også er optaget af kunst. 
  
- Marianne har taget kontakt til Farum. De var ikke uinteresserede, men alt var lukket ned pga. 
Corona. Hun har også taget kontakt til det gamle posthus i Hornbæk. De var ikke så langt med deres 
planlægning, men vi kan holde øje med dem.  
 
- Randi vil tage kontakt og spørge til tomt lokale på Lyngby hovedgade overfor Menu. 
 



- Arletty har undersøgt en Villa i Tårbæk der ligger ned til vandet. Her må ikke hænge noget på 
væggene. 
 
- Marianne forslår, at vi låner Nordre Mølle en weekend i november, fx 19.-20.-21 til et julemarked 
i 2021. Tina vil spørge, om det kan lade sig gøre.  
Vi har fernisering i Lyngby Mølle 5. august 2021. Udstillingen varer indtil 19. august.  
 
- Anne foreslår, at vi laver noget sammen, inspirerer hinanden. F.eks. skiftes til at fortælle om eller 
undervise i vores forskellige metoder eller får andre kunstnere ind, som kan fortælle om deres 
arbejde. Vi taler om, hvor vi kunne lave sådanne arrangementer. Man kan melde sig ind i Lundtofte 
Medborgerhus som forening. Anne spørger om man kan blive medlem, og hvad muligheder der er. 
 
-Tina tager kontakt til Fortunfortet. De vil rigtig gerne have en udstilling på fortet. Sidste søndag i 
september er en mulighed. 
 
- Arletty vil gerne lave et udkast til nyt layout til vores Åbne døre folder. På næste møde gå vi 
videre med det. 
 
- Liv i Lyngby. Skal også gentænkes? 
 

 Arletty kontakter den nye leder af Sophienholm? 
 
- Meyer - kunne også være en mulighed at kontakte. Har kulturelle arrangementer. 
 
- Sorgenfri bibliotek - kan man leje det? Anne undersøger. 
 

4. Fremtidige møder 
Vi aftaler, at vi her i starten mødes en gang om måneden. 
Næste møder:  
Mandag d. 18/1 kl. 10 Marianne undersøger om vi kan være i Frivillinghuset. 
Mandag d. 15/2 kl. 10. 
Mandag d. 15/3 kl. 10. 
 
Punkter til næste møde: 
1. Lave udkast til ændring af vedtægter 
2. Folderen - Arletty kommer med udkast 
3. Hvor kan vi udstille?  
4. Årshjul 
5. Liv i Lyngby 
 
Dato for generalforsamling: Mandag d. 3. maj kl. 17. Randi undersøger om vi kan låne lokalet på 
Stadion. 
 
 
 
 


