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Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk 
 
Generalforsamling 21. oktober 2020  
 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
Marianne Palner blev valgt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dagsordenen blev godkendt.  
 
3. Valg af referent 
Bjarne Dahl blev valgt. 
 
4. Formandens beretning 
Formanden startede med at glæde sig over fremmødet på trods af corona-
virus, som har betydet, at det forløbne år har været noget anderledes end de 
forrige. 
 
Udstilling i Lyngby Sognegård og Åbne Døre i april blev aflyst og de 6000 
foldere måtte smides ud. Sidst i april blev det bestemt, at Åbne Døre skulle 
holdes i uge 42, da man forventede at coronaen nok var ovre på det 
tidspunkt. Der blev trykt 5000 nye foldere med en væsentlig reduktion i 
prisen. Efter flere rykkere oplyste Lyngby Sognegård i september, at alle 
arrangementer var aflyst for resten af året 2020. Derfor måtte der sættes 
kryds på folderne over den fælles fernisering og udstilling. 
 
Coronaen var ikke forsvundet og som reaktion på mail om, hvordan man 
skulle forholde sig til gæster, kom der mails retur fra medlemmer, der var 
nervøse for at gennemføre arrangementet. Bestyrelsen udsendte derfor et 
spørgeskema, hvor man skulle svare om man ville modtage besøg eller ej. 
Resultatet blev 12 ja for at gennemføre Åbne Døre og 13 imod. Som 
konsekvens måtte de 5000 nye foldere også smides ud. 
 
Formanden har fortalt ”Lysmesteren”, der er en trofast sponsor, at butikken 
kommer gratis med i den næste folder. 
 
Formanden bød velkommen til Susanne Diness som nyt medlem i år. 
 
Desuden orienterede formanden om, at der i august havde været afholdt en 
velbesøgt udstilling i Nordre Mølle med deltagelse af 10 medlemmer. 
Danske Bank havde givet sponsorstøtte på 9.500 kr. 
 
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats: 
Steen Rasmussen (for jobbet som kasserer og for vedligeholdelse af 
hjemmeside) og Jytte Høeg (for at tage et år mere i bestyrelsen og for at 
lægge hus til bestyrelsesmøderne). Endelig takkede formanden Dorte 
Dyrlund for opsætning af folder.  
 
Til slut takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde i et usædvanligt 
år. 
 
Formanden oplyste, at tre personer (Claus Steen Rasmussen, Steen 
Rasmussen og Jytte Høeg) trækker sig fra bestyrelsen, og der skal derfor 
vælges tre nye medlemmer. Der er tilsagn fra Randi Jeppesen om at 
indtræde i bestyrelsen, men der mangler to personer mere, hvis foreningen 
skal fortsætte. 
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5. Regnskab (punktet blev behandlet efter pkt. 6) 
Kassereren omdelte regnskabet og redegjorde i store træk for indtægter 
(kontingenter, sponsorer, tilskud fra kommunen) på ca. 60.000 kr. og udgifter 
(Tryk af folder, Lyngby Mølle, Liv i Lyngby) på ca. 20.000 kr. Altså et 
overskud på ca. 40.000 kr. i det regnskabsår, der slutter pr. 1. april. 
 
Tilskuddet fra kommunen er på 20.000 kr. i tre år og det er vigtigt at mødes 
med kommunen, hvor der fremlægges budget for anvendelse af tilskuddet. 
Steen Rasmussen tilbød at hjælpe med det nye budget. Formanden 
mindede om, at det er vigtigt, at sende et takkebrev til kommunen for 
pengene samt følge op med et budget, der viser hvorledes foreningen 
støtter kulturlivet i Lyngby-Taarbæk kommune. Desuden at sørge for 
løbende afrapportering om forløbet. 
 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant 
Randi Jeppesen havde meldt sig på forhånd, men da ingen andre 
umiddelbart meldte sig som medlem af bestyrelsen, drøftede man 
muligheden af at ændre vedtægterne, så der blev behov for færre 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
I år har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder mod normalt 6. Formanden 
har i disse corona-tider taget sig af det meste (også fordi det var det letteste) 
uden at uddelegere. Her opremsede formanden de arbejdsopgaver han 
havde taget sig af. 
 
Marianne Palner talte for mere uddelegering af opgaver, så byrderne blev 
mere ligeligt fordelt. Der har været en vis uddelegering, da formanden 
sammen med kassereren har holdt møder med kommunen vedrørende det 
økonomiske tilskud kommunen har bevilget (3 x 20.000 kr.).Udstillingen i 
Lyngby Mølle har Tina Strømann stået for, og Dorte Dyrlund har stået for 
folderen, mens Steen Rasmussen har stået for regnskabet og hjemmesiden. 
 
Tina Strømann ville godt gå med i bestyrelsen, men ville kun påtage sig de 
opgaver hun allerede varetager i forbindelse med udstilling i Lyngby Mølle. 
 
Arletty Suensen vil i bestyrelsen gerne tage sig af arrangementet ”Liv i 
Lyngby”. 
 
Steen Rasmussen oplyste, at foreningen har et økonomisk grundlag som 
aldrig før. Der er ca. 50.000 kr. i kassen og tilsagn om yderligere støtte fra 
kommunen på 20.000 kr. hvert af årene 2021 og 2022. 
 
Anne Bjørkmann meldte sig til at indtræde i bestyrelsen. 
 
Steen Rasmussen beskrev kassererens opgave (der mest handler om 
kontingentindbetaling) og tilbød at støtte en ny kasserer i en 
overgangsperiode. 
 
I dag varetager Steen Rasmussen vedligeholdelse af hjemmesiden, der 
trænger til en renovering og opdatering. Det er et lidt større arbejde, og der 
blev derfor fremsat et tilbud om betaling af en økonomisk kompensation. 
Steen Rasmussen accepterede og fortsætter med at administrere 
hjemmesiden. 
 
På samme vis accepterede Dorte Dyrlund at fortsætte arbejdet med 
opsætning af folderen mod en økonomisk kompensation. 
 
Størrelsen af den økonomiske kompensation fastsættes af den nye 
bestyrelse. 
 
Arletty Suensen orienterede om, at der var overvejelser i bestyrelsen om et 
nyt design på folderen. 
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Formanden sluttede af med at uddelte en flaske portvin til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer Jytte Høeg og Steen Rasmussen som tak for 
indsatsen samt til Dorte Dyrlund for arbejdet med årets folder.  
 
Den nye bestyrelse består herefter af: Arletty Suensen, Marianne Palner, 
Randi Jeppesen, Evelyn Christensen, Anne Bjørkmann og Tina Strømann. 
 
7. Fastsættelse af næste års kontingent 
Arletty Suenson fremsatte et forslag om at undlade kontingent i et år på 
grund af coronaen, der lægger en dæmper på aktiviteten. 
 
Steen Rasmussen argumenterede imod, fordi det var et dårligt signal at 
sende med hensyn til støtten fra kommunen samt fordi der er behov for 
renovering af hjemmesiden. 
 
Forslag om at skifte til billigere program for hjemmesiden, men modstand 
herimod, da det er vigtigt at fastholde standarden på hjemmesiden. 
 
Marianne Palner talte for at fastholde kontingentet uændret og give den nye 
bestyrelse – nu da vi har midlerne – mulighed for at komme med nye forslag 
til forbedringer og nye initiativer. 
 
Argumenter frem og tilbage for fastholdelse af kontingent, der kunne give 
mulighed for leje af udstillingslokaler, eller hvad med den usikre fremtid med 
carona? Formanden oplyste, at den afgående bestyrelse har undersøgt 
muligheder for at leje udstillingslokaler uden at finde noget. 
 
Forslag om at indbetale et reduceret kontingent samt at overlade det til den 
nye bestyrelse at komme med forslag til at promovere foreningen.                                                                                                                                         
 
Steen Rasmussen nævnte også DTU som muligt udstillingssted. 
 
Der blev herefter foretaget en afstemning mellem et kontingent på 400 eller 
800 kr. Resultatet blev 8 stemmer for 400 kr. og 7 stemmer for 800 kr. 
Næste års kontingent er altså fastsat til 400 kr. 
 
8. Evaluering af årets folder 
Flot resultat. 
 
9. Næste Åbne Døre 
24. og 25. april 2021 – håber vi. 
 
10. Eventuelt 
Formanden fik i går en mail fra Lone Sjølund med tilbud om at hendes mand 
kunne indgå i bestyrelsen, hvis det kunne løse problemet med at skaffe 
medlemmer inden for foreningen. Som det fremgår af pkt. 6 bliver dette ikke 
aktuelt, og i øvrigt ville det forudsætte ændring af foreningens vedtægter. 
 
Tina Strømann orienterede om, at der er møde i Frivilligcentret den 8. 
november om næste udstilling i Lyngby Mølle, hvor der allerede er 
reserveret tid næste år. 
 
Der er plads til ca. 10 udstillere, og interesserede opfordres til at møde op 
den 5. november. Planlægningen starter så tidligt, fordi der skal søges fonde 
om penge til et kunstprojekt i forbindelse med næste års udstilling. 
 
Mødet sluttede med en stor tak til Claus Steen Rasmussen for indsatsen 
som formand for Åbne Døre. 


