
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 28. November 2021 
 
 
 
Til stede: Gitte, Evelyn, Randi, Tina, Marianne og Anne (referent) 

 
1.Julemarked i Nordremølle, 20.-21. november 
God stemning, tilfredshed med arrangementet. Næste år vil vi være opmærksomme på, at booke 
nogen, der vil lave mad/drikke-bod i god tid. Musikken var for høj i det rum, hvor musikerne var. 
Evt spille noget baggrunds julemusik i stedet for.  
Vores opslag om fredagen på Facebook, hvor vi viste at vi var i gang med opstilling, nåede meget 
langt ud, 5.500 visninger havde opslaget. Til sammenligning har opslag generelt et par hundrede 
visninger, så det var flot. 
 
Det fungerede fint med gæsteudstillere. Det var fint, at der var noget andet at se på. Det fortsætter vi 
med. I forhold til betaling, så fortsætter vi med at gæster skal betale, men ikke medlemmer. 
 
Handelsforeningen har hentet træportalen. Den står nu på Ulrikkenborg Plads. Bagefter skal den til 
vist nok til Magasin Torv, så den kommer vidt omkring. Vi skal sørge for, at vores Åbne Døre skilt 
er på. 
 
2.Ny folder til vores Åbne Døre arrangement 
Dorte er i fuld gang med folderen til næste års Åbne Døre arrangement. Vi gennemgik Dortes første 
oplæg. Anne går videre med vores fælles kommentarer til Dorte. 
Der kommer en mail ud til alle medlemmer snarest vedr. billeder og kontaktoplysninger til folderen. 
 
3.Renovering af skamler på Lyngby Hovedgade, evt et forslag til liv i lyngby 
Marianne har sendt en mail ud til alle i Åbne Døre for at sikre, at alle er med på, at vi sætter gang i 
renovering af skamlerne. Der er kommet tilbagemelding fra Anita, Folmer og Anne Grethe. Frist for 
svar er sat til 15. december. 
 
4.Classic Car House 
Marianne meldte tilbage fra et arrangement ved Frilandsmuseet vedr. Classic Car House, hvor 
planerne for huset blev fremlagt. Det vil blive et hus, hvor der bliver plads til mange forskellige 
arrangementer. Åbningen er udsat til 2024. Læs mere om Classic Car House her: 
https://www.classiccarhouse.dk 
 
5. Installations Brainstorm 
På sidste møde aftalte vi, at vi i det nye år vil kigge på alle de idéer vi indsamlede på et møde i 
foreningen tidligere på året. Tina, Evelyn, Gitte og Anne vil holde et møde i januar og kigge idéerne 
igennem. Tina indkalder. 
Vi talte om, at mødet bla. kunne munde ud i, at vi tilbyder at komme med på et BID møde (her kan 
I læse hvad BID er: https://vidensby.dk/lokalt-bid-samarbejde-skudt-i-gang/) og præsentere vores 
idéer omkring kunst i byrummet for Handelsforeningen. 
 
6.To ansøgninger på optagelse i Åbne Døre Lone Andersen og Tina Malene Hansen 
Bestyrelsen besluttede at optage begge. 



Her kan I se de nye medlemmers kunst: 
Lone Lopez Andersen: www.LoneLopezAndersen.com 
Tina Malene Hansen: www.facebook.com/artbytinamalene ,  www.instagram.com/tinamalene_art  
 
7.Evelyn - Mobile spots? 
Evelyn har forhørt sig hos en som arbejder hos Lysmesteren. Hun fortæller, at det koster ca. 3000 kr 
at købe spots, hvis de skal være i god kvalitet til udstilling. Evelyn nævner også, at man kan 
overveje at leje spots til udstillinger. Evelyn finder ud af, hvad de nævnte spots hedder, så vi kan 
undersøge, om vi skal købe nogen til foreningen. 
 
7.Evelyn undersøger muligheder for opbevaring af ÅD materiale  
Foreløbig har ingen mulighed, men alle er ikke spurgt. Evelyn spørger på BID mødet igen til januar. 
 
8.Scandic hotel - udstilling 
I morgen er det skiftedag. Tina, Randi og Marianne tager deres værker ned, og Gitte og Evelyn og 
Rie sætter nye op. Vi taler om hvad der skal i skabet. Marianne spørger Hanne om hun vil fortsætte, 
så Hanne og Anne fortsat udstiller i skabet. Vi skal dog have fundet en løsning omkring lys til 
skabet. Marianne vil tage en snak med Kim fra Scandic. 
 
Vi har medlemmer på udstillingen helt til septemper foreløbig. 
 
9. Evt. 
Tina er blevet kontaktet af Lundtofte Kirke, som foreslår at vi kan lave fællesudstillingen for Åbne 
Døre i deres Sognegård. Bestyrelsen synes det var et godt tilbud, og Gitte, Tina og Anne går ned og 
kigger på det. 
 
I den forbindelse kom vi til at tale om det arrangement Gentofte Kommune lige har haft med Kunst 
i kirkerne. Skal vi ikke have et lignende arrangement i Lyngby-Taarbæk? Det vil vi tage op på et 
kommende bestyrelsesmøde. 
 
Næste møde blev aftalt til: 24. januar 2022 kl. 10 i Frivillighuset 
 


