
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 13. juni 2022 
 
 
Tilstede: Randi Jeppesen, Gitte Veje og Marianne Palner (Ref.) 
Afbud fra: Evelyn Christensen 
 

Anne Bjørkmann og Tina Strømann har valgt at forlade bestyrelsen, Tina grundet helbred, Anne 
grundet nystartet virksomhed.  
 
Ny bestyrelse - Marianne Palner som formand, Gitte Veje , Randi Jeppesen og Evelyn Christensen 
som bestyrelsesmedlemmer. Foreningen forsætter som hidindtil, hvor det er besluttet, at det er et 
fælles ansvar at være en del af bestyrelsen. 
 
1. Gennemgang af generalforsamlingen, der mødte 7 medlemmer op, så det var dybt 
utilfredstillende, på generalforsamlingen blev nævnt, at i starten af foreningens historie 2011, var 
fremmødet væsentlig større og man mente at det skyldes at generalforsamlingen var baseret på et 
socialt grundlag. Som prøve lægger Anita Hammergart hus til i 2023, hvor hverisær kommer med 
en ret til fællesbordet plus drikkevare. 
 
2. Økonomi, som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, er økonomien i bund efter at vi 
ikke får tilskud fra kommunen, af den årsag brugte vi en del tid på at undersøge mulige fonde. 
 
3. Café møderne som er 100% socialt bliver atter en del af vores foreningsliv, første mandag i 
måneden. De måneder hvor medlemmer af foreningen inviterer til besøg i eget hjem, se referatet fra 
generalforsamlingen, dropper vi mandagsmødet. 

Første café møde mandag den 5.september kl 15 
 
4. Møde med Frieboeshvile, angående brug af Nordre Mølle. 
 
6. Fællesudstillingen i forbindelse med Åbne Døre 29 og 30 april, bliver afholdt den 23.april 
2023  i Nordre Mølle, kun en dag, hvor forhåbentlig alle udstiller vil være tilstede, det vil være 
en oplagt måde, at få hilst på hinanden. 
 
7. Renovering af skamlene Lyngby Hovedgade, sker i forbindelse med liv i Lyngby den 2 og 3 
september - foreløbig har Anne Grete Pind, Eliana Ramirez, Lone Sjølund, Jytte Høeg, Tina Hee, 
Randi Jeppesen, Anne Bjørkmann og Gitte Veje meldt sig. Hvis der er flere der gerne vil deltage , 
skriv til mig. 
Jeg skal blot vide, hvilke farver i ønsker jeg skal købe ind, og hvilke slags pensler, I må fortælle 
mig hvis der er andet I skal bruge, der skal vel også være noget plastik til afdækning. 
 
8. Vi har udstillingsmuligheder i Christianskirken - Frivilligcentret - Klinik Agervang 8 - Helse og 
Idrætsklinikken Ulrikkenborg plads - Jeg vil meget gerne have en tilbagemelding fra dig, om du er 
interesseret i at udstille, og hvor. 
 
Næste bestyrelsesmøde 5.september , skriv til mig med forslag, eller emner du gerne vil have bragt 
op. 
 



 
 


