
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 28. Februar 2022 
 
 
Tilstede: Randi Jeppesen, Tina Strømann, Gitte Veje og Marianne Palner (Ref.) 
Afbud fra Anne Bjørkmann, og Evelyn Christensen 
 

Fra referat den 24.januar: 
 
2. Tina forslår datoer i forbindelse med fotografering af Åbne Døres medlemmer 
 
4. Fælles fernisering for ÅD - 8.april frem til 24.april - 23 tilmeldt fællesudstilling, 14 tilmeldt til at 
tage vagter, to vagter den 16/4 og den 18/4 mangler at blive bemandet. 
 
7. Fælles arrangement på Ordrupgaard, Gauguin og hans venner den 24.februar 
Fint arrangement, men vi skulle være forblevet som en samlet gruppe efter rundvisningen. 
 
 
28.februar: 
 
1. Ansøgning af fonde Danske Bank, Johannes Fog 
Randi, Tina, og Gitte vil lave et oplæg til ansøgning, evt. til et kunstkatalog 
 
2. I forbindelse med ny kommunalbestyrelse er Casper Strunge valgt som ny formand for Kultur- og 
Fritidsudvalg. Det er blevet foreslået, at der bliver åbnet for en bedre forståelse for de meget 
forskelligeartede behov foreningslivet i Lyngby har, i den forbindelse er ÅD indbudt til et møde den 
29.marts. Marianne og Gitte deltager. 
 
3. I forbindelse med vores samarbejde med Handelforeningen, har vi fået henvendelser fra 
forretninger i lyngby, der gerne vil have besøg af ÅD. 
SteenR udstiller i Danske Bank på Lyngby hovedgade, Claus Steen Rasmussen udstiller i Helse og 
Idrætsklinikken på Ulrikkenborgplads. 
Også Christianskirken vil have besøg af ÅD, her vil Folmer Kristensen og Hanne Isabella Pedersen 
udstille, og har fernisering den 13.marts efter kirketid. 
 
EVT. 
Når der udstilles via ÅD skal der sendes et billed fra udstillingssted, samt tekst hvor, hvornår, og 
slutdato til SteenR, Tina Strømann og Marianne Palner, som derefter vil sørge for arrangementet 
bliver sat på vores hjemmeside, på Facebook og på Visit Lyngby. 
 
Tina har kontaktet Stadsarkivet med forespørgsel på reservation til ÅD juleudstilling weekenden 18 
- 20 . November, mere information følger, hvis vi for lov til at låne Lyngby mølle. 
Eventuel kaffevogn via Hanne Isabella , Julemusik via tlf., Gæsteudstiller evt. via Evelyn. 
 
Til fernisering 8.april Lundtofte, Marianne køber 2 pap Rose, Gitte sørger for vand, Randi sørger 
for engangs papkrus 
 
Tina kontakter SteenR i forbindelse med ændringer på vores hjemmeside. 
 
Næste bestyrelsesmøde 28.marts frivilligcentret kl 9.30 


