
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 24. Januar 2021 
 
 
 
Til stede: Marianne, Randi, Gitte, Tina og Anne (referent). Steen var med under punktet Budget. 
Ikke til stede: Evelyn 
 
1. Nyt fra bestyrelsen 
Marianne har været til BID møde. Hun kunne fortælle, at de har virkelig stor fokus på at tiltrække 
børn og deres forældre. Marianne gjorde dem opmærksom på, at det er ikke Åbne Døres fokus, så vi 
håber der kommer andet på dagsorden til fremtidige møder. Marianne fik dog en god kontakt på 
mødet til Anne Viit, kommunikationmedarbejder i Handelsforeningen. Og Anne er allerede vendt 
tilbage med 1-2 muligheder for samarbejde med forretninger i Lyngby. Det håber vi at kunne skrive 
mere om senere. 
 
Direktøren Kim fra Scandic er stoppet i stillingen, og Marianne og Anne hilste i dag på den nye 
direktør. Vi havde hørt via Claus og Steen, som skulle udstille næste gang på Scandic, at der var 
udsigt til ombygning på Scandic, og dermed, at vores udstillingsaftale ikke længere er så attraktiv. 
Det kunne den nye direktør desværre bekræfte. Storcenteret inddrager hele Scandics 
konferenceområde, så der bliver byggeplads tæt på vores udstillingsområde og langt færre gæster i 
en periode. 
Vi aftalte derfor i dag med direktøren, at vi tager vores nuværende udstilling ned ved slutningen af 
denne måned, og at han kontakter os, når deres ombygning er overstået og der er gæster på hotellet 
igen. 
 
Tip: Tina fortæller, at man med fordel kan oprette sin udstillingsbegivenhed på Kulturnaut, så 
kommer man automatisk i Det Grønne Områdes kalender, ser det ud til.  
 
2. Folderen 2022 
Arbejdet med folderen er i fuld gang, og rigtig mange har allerede meldt korrektur tilbage. Tak for 
det. Der er meget arbejde forbundet med folderen, så Anne foreslår derfor, at vi forenkler 
arbejdsgangene, så der ikke skal bruges så meget tid på fx mailkorrespondance. En af de ting, som 
ikke fungerer i dag, er korrespondancen omkring billederne. Dorte bruger uforholdsmæssigt meget 
tid på det, og det bliver for dyrt for os som forening, især hvis vi på sigt bliver nødt til at bruge en 
grafiker, som ikke kender os.  
Anne foreslår, at den medlemsliste vi allerede har liggende, bliver opdateret med alle de 
oplysninger, der skal i folderen, fx adresser på Facebook og Instagram sider, som ikke er med nu. 
Hvis vi sørger for at opdatere den løbende, så er den lige til at sende til grafiker. 
Deroudover foreslås det, at Tina Strømann tager billeder af os alle + vores værker, giver dem navne 
og sender dem til Steen, som opbevarer dem under hjemmesiden, så alt kan sendes til grafiker i et 
link. På den måde får vi en lille udgift til Tinas arbejde, men kan forhåbentlig spare nogle af 
pengene til grafikeren, og medlemmerne skal ikke bakse med at sørge for billeder i rette pixel. 
Desuden får vi billeder i ensartet flot kvalitet. 
Når tid kommer til næste folder, vil Tina slå nogle tider op, man kan booke sig ind på. 
 
 
 
 



3. Økonomi/Budget 
Steen gennemgår regnskab og budget. Der er stadig usikkerhed omkring, hvorvidt vi igen får penge 
fra Lyngby-Taarbæk kommune til næste år. Marianne har undersøgt det, men de kan ikke sige noget 
sikkert om, hvorvidt der bliver meldt en pulje ud igen. 
 

Marianne har talt med Flügger i forhold til renovation af skamlerne på Lyngby Hovedgade. Det 
kommer til at koste 3000 kr at renovere dem (det er inklusiv vores 20 % rabat). 
 
4. Fælles fernisering før Åbne Døre 
Vores fælles fernisering er blevet flyttet til Lundtofte Kirkes Sognegård. Vi har været forbi og set 
på lokalerne og der er gode muligheder for, at vi alle kan være der. Vi har fået lov til at være der 
allerede fra 8. april, hvor vi vil holde fernisering. Udstillingen slutter søndag den 24. april. Mere 
information om dette senere. 
 
5. Åbne Døre ekstra (for medlemmer) 
Gitte fortæller, at de i Rudersdals kunstforening har en tradition med at holde Åbne Døre for 
hinanden dagen efter den weekend, hvor de holder Åbne Døre for alle. Vi foreslår derfor, at de som 
har lyst til at være med holder åbent for de øvrige medemmer den 2. maj, så vi på den måde har 
mulighed for at komme rundt og se hinandens kunst. Vi laver en plan med tidspunkter, hvor man 
kan melde ind, hvornår man vil holde åbent, og om man vil deltage. 
 
6. GeneralforsamlingBestyrelsen besluttede at optage begge. 
Dato for årets generalforsamling: Mandag den 30. maj kl. 17 i Idrætsbyen. Marianne booker lokale. 
 
7. Arrangementer for medlemmer 
Vi har i noget tid talt om, hvordan vi kan lave nogle fælles arrangementer for medlemmerne i Åbne 
Døre. Anne foreslog, at vi starter med en tur til Ordrupgaard, og får en omvisning i den nye 
særudstilling om Gauguin og hans venner. Anne er i gang med at undersøge, om det er muligt at 
komme Torsdag den 24. februar kl. 13. Gitte foreslår, at vi også bestiller bord i caféen, så vi kan 
drikke en kop kaffe sammen bagefter. Der kommer mere information ud, så snart vi har fået besked 
fra Ordrupgaard. Læs mere om udstillingen her:  
 

https://ordrupgaard.dk/udstillinger/gauguin-og-hans-venner-2/ 
 
8. Medlemmer der har meldt sig ud 
Ligesom vi heldigvis har kunnet sige goddag til mange nye medlemmer sidste år, så siger vi også 
farvel til Mette, Bjarne og Josie, som har valgt at melde sig ud af foreningen. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 28. februar kl. 9.00 i Frivillighuset. 
 
 

 


