
Ref. af Best. Møde ÅD den 27.10.21 

Ref: Tna 

Tilstede: Marianne, Anne, Evelyn, Tina 

 

Pkt 1 charlottes værksted 

Bente har meldt tilbage, at hun er interesseret 

 

Pkt. 2 – Julemarked i møllen 2021 

 Der er 13 der deltager i Julemarkedet, 3 eksterne og 10 interne.  

Der er lavet flyers, deltagerne deler ud. Evelyn aftaler omkring musik. Marianne omkring spejderne. 

Deltagerne betaler 50 kr. for at deltage, pengene går til flyeren. 

 

Pkt 3 – ÅD folder 2022 

Best. Har bedt Dorte give et tilbud på re-designe af folder, opsætning, samt trykning. Dvs. at Dorte 

modtager færdige tekster og billeder fra medlemmerne, og derefter tager sig af resten. Tilbuddet går på ca. 

15.150 kr. Oplag 5000 stk. Bestyrelsen takker ja til tilbuddet. Timepris 550 kr., for arbejde der falder udover. 

Dvs. at Marianne takker ja til tilbuddet, og beder Dorte lave en dummy i forhold til hvad der skal leveres, og 

hvordan vores medlemmer finder ud af det med billeder og størrelse, som bestyrelsen kan sende ud til 

medlemmerne. 

Marianne spørger Steen om han stadig vil tage billeder af medlemmer og deres værker mod et lille 

honorar.  

Anne skriver ud til medlemmer omkring materiale til folder, deadline mm.  

Samt en reminder omkring at de skal sende ting de deltager i af offentlig tilgængelige steder, til Anne og 

Tina, til sociale medier. 

 

Pkt 4 - Identitetspapirer 

Bestyrelsen skal sende kopi af identitetspapirer til Steen til AL bank 

 

Pkt. 5 Renovering af skamler 



Marianne finder gl. mail frem, gensender til dem der har deltaget i at lave skamler. Skriver at man skal gøre 

indsigelse mod at en ny overtager og renoverer ”den enkeltes” skammel, senest den x/x, og ellers regner vi 

med at vi frit kan disponere over skamlerne, i forhold til renovering. 

Det kunne blive ÅDs bidrag til Liv i Lyngby i 2022. At skamlerne renoveres fx i ugen op til og under Liv i 

Lyngby 

 

Pkt 6 - BID 

Evelyn undersøger muligheden for at bruge udstillingsvinduerne i tomme butikker på hovedgaden 

 

Pkt. 7 - BMW møde den 1.11 

Marianne deltager 

 

Pkt. 8 – Frokost for bestyrelsen 

Det aftales til 17.12, eller alternativt til den 7.1.22 kl 13.00. Anne booker bord. 

 

Evt. 

 Handelsforeningen vil gerne overtage og flytte vores træ portal installation, efter julemarkedet 

mandag den 22.11 

 Handelsforeningen vil gerne have tre installationer som de kan flytte rundt på hver 6 uge. Det 

kunne være at vi kunne søge fonde om penge til projektet, og at den næste installation kunne 

bruges til næste års Mølleudstilling 

 Mølleprojektet – vi skal have en fx Dorte til at tage sig af flyers, og pr materiale til næste års 

Mølleudstilling 

 DTU retail ligger i Lyngby Storcenter, hvor man kan henvende sig og sparre omkring at få flere 

kunder i butikken. 

 Tina har skrevet til Classic Car House flere gange, der er endnu ikke kommet noget svar. Marianne 

tager til Hals salon på torsdag, og der vil direktøren være der for at holde et foredrag.  

 Tina, Anne og Evelyn mødes og gennemgår installations brainstorm ref., og forsøger at få et par 

forslag til kunst i Lyngby ud af det. Det sendes derefter ud til ÅD medlemmer, for at høre om nogen 

er med på nogle af de forskellige projekt ideer. Derefter kan projektbeskrivelserne, ved interesse 

fra vores medlemmers side, sendes til hhv. Line Barklund og BID Mikkel Niess. 

 Mobile spots – vi kunne ansøge Fog og Danske bank, Evelyn spørger ovenpå der arbejder hos 

Lysmesteren, og hvad der kunne være godt at bruge. Det tekniske 

 



 Evelyn spørger omkring i forhold til et lokale til opbevaring af ÅDs ting  

 Vi skal udstille i Frivillighedshuset i weekenden før ÅD i 2022. 

Mandag den 18.4 aflevering af oplysninger til info ved værk, navn, kunstretning, titel på værk, pris, 

hjemmeside, mobilnr. _ Det sættes op og printes. 

Fredag den 22.4  kl 10 aflevere værker, hænge op. Fernisering kl 17-18.30 

Lørdag den 23.4 og søndag den 24.4 Bemandet åbent kl 10-14 af vores medlemmer 

Søndag den 24.4, værker tages ned. 

Vi serverer vin og nødder til ferniseringen, og laver kaffe/te og småkager til weekenden. 

Steen lægger i kalenderen på hjemmesiden.  

 Evt. lys i møllen. Tina forsøger at snakke med Mette H igen vedr. udskiftning af spots i Møllen 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag den 29.11 kl 10.00 

 

 

 


