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Åbne Døre - Referat af generalforsamling 
 
afholdt tirsdag den 30. maj 2022 kl. 17 i mødelokale 1, Lyngby Idræts By 
 
Til stede: Steen, Claus, Rie, Anita, Tina S, Marianne, Randi, Evelyn, Eliana, Anne (ref-
erent) 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
Steen blev valgt som dirigent. Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Valg af referent 
Anne meldte sig som referent. 
 
3. Formandens beretning 
Steen har ajourført den del af hjemmesiden som hedder “kun for medlemmer”, så alt 
står synligt. Marianne takkede Steen for et meget flot stykke arbejde med hjemmeside. 
Det var et godt år for Kunstrunden 2022. Vi havde tilsammen mange besøgende og der 
blev solgt i alt 83 værker fra de 22 kunstnere som var med i år. Ikke alle havde dog lige 
mange besøgende. Der har været god tilbagemelding på folderen, og pr-arbejde både 
på Facebook, Instagram og i det grønne område. 
 
Marianne fortalte, at bestyrelsen havde diskuteret fælles udstillingen i Lundtofte Sogne-
går. Det store lokale var et dejligt lokale, mens de øvrige lokaler måske var for mørke. 
Der opstod en diskussion omkring udstillingen til næste år. Der var forslag om, at hvis 
vi igen skal udstille i Lundtofte Sognegård, skal der udstilles anderledes, fx i midterrum-
met og at vi bruger staffelier. Forslag om at det kun er én weekend næste gang, fordi 
folk bliver forvirret over arrangementet. Folk forventer at se noget mere. Nogle mente 
det måske helt skulle droppes. 
Diskussion om hvorvidt vi ville få flere gæster, hvis det lå centralt i Lyngby. 
Forslag om at kontakte Lyngby Kunstforening i forhold til at låne Portnerboligen på So-
phienholm. I så fald skal vi have fat i dem allerede nu. 
Forslag om, at når rådhuset er færdigrt, så er det en mulighed. Skal være i stueetagen. 
Forslag om at bruge Lyngby Nordre Mølle. Vi har stadfæstet nogle år i træk, at vi fra 
Åbne Døre er der, så det ved folk 
Forslag om at bruge Lyngby Kirkes Sognegård. Bestyrelsen går videre med at kigge på 
forslagene og tage den endelige beslutning. 
 
 
ÅD er i fremgang. Vi har fået 5 nye medlemmer i år, 3 har forladt foreningen, to af de 
nye flytter desværre til anden kommune.  To kunstnere har søgt om medlemskab og 
afventer svar. Bestyrelsen har besluttet, at der fremover er to fra bestyrelsen, der tager 
ud og ser på værkerne inden ansøgerne bliver optaget.  
 
Handelsforeningen har skaffet os udstillingsmuligheder. Først Scandic (som pt er under 
ombygning), Idrætsklinikken på Ulrikkenborg Plads og Danske Bank. Deruodover har vi 
mulighed for at udstille i Christianskirken, i Frivillighuset og som noget helt nyt i klinik-
ken Loaderiet, som ligger på Agervang 8, og hvor Anne er med i klinikfællesskabet 
(https://loaderiet.dk/behandlinger-i-loaderiet-lyngby/) 
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Det har vist sig at være en god idé at lægge foldere hos læger, tandlæger, fysiotera-
peuter, damefrisører osv. Det er gode steder, for her har folk tid til at læse vores folder 
mens de venter. På Biblioteket bliver der også taget mange foldere. 
 
Igen i år holder vi udstilling i Nordre Mølle 4.- 18. august. Det plejer at være en succes. 
Der kommer ca. 1000 mennesker. Sidste år holdt vi som noget nyt juleudstililing i Møl-
len. Det var koldt, men vi fik solgt meget, så vi har tænkt at gøre det fremadrettet. I år 
bliver det 19.-20 november. Der kommer mere info ud senere. 
Åbne Døre til næste år ligger 29. - 30 april 2023. 
 
Som noget nyt har vi i år prøvet at tage på guidet rundvisning sammen på Ordrup-
gaard. Foreningen betalte for guiden og hver enkelt betalte indgangen. Vi vil gerne lave 
flere af sådanne arrangementer, men fremover skal vi selv betale, da økonomien des-
værre ikke kan bære sådan en udgift. Byd endelig ind, hvis I har idéer til steder vi kan 
besøge. 
 
Gitte og Marianne har været til møde med formanden for Kultur- og fritidsudvalget Ka-
sper Strunge sammen med øvrige kulturforeninger. Han var interesseret i at få et over-
blik over hvor mange kulturelle foreninger er der i Lyngby Taarbæk og hvad de laver, 
og hvad de mangler. Tilbagemeldingen på mødet var, at vi mangler øvelokaler, udstil-
lingslokaler, og økonomi. Marianne spurgte til hvad kriteriet er for at kunne komme i be-
tragtning til kommunens pulje. Fik svaret at det er politisk, at det ofte er de samme der 
får, men at det vil han gerne prøve at lave om på. Han lovede, at lave info om, hvordan 
man søger. Alle siger det samme. Han vil gerne inviteres til arrangementer vi afholder. 
 
Desværre forlader Tina og Anne bestyrelsen. Marianne takkede dem for deres store 
indsats. 
 
4. Regnskab 
Blå felter: Indtægter 
Røde felter: Udgifter 
 

1. Kolonne: Aktuelt regnskab - Opsætning af folder. Beløbet er fra både i år og 
sidste år. Hjemmeside. Bl.a køb af software som beskytter os mod hackeran-
greb. Vi har fået 10.000 kr fra Danske Bank, men vi skal lige vente og se om vi 
får flere donationer. Pengene er søgt til kunstkatalog, så vi skal undersøge om 
vi skal kontakte Danske Bank og fortælle at vi fx bruger pengene til et online 
kunstkatalog i stedet for. Foreningskontingent er Lyngby Handelsforening og 
Frivillighuset, som er større i år, da vi havde flere indbetalinger på grund af den 
måde regnskabsåret falder. Diskussion om katalog. Skal vi have et nyt hver år. 
Uhensigtsmæssigt at det kun er for dem som er med i foreningen lige nu, og 
hurtigt bliver uaktuelt. Forslag om at lave kataloget online i stedet for. 

2. Kolonne: Foregående års regnskab 
3. Kolonne: Foreløbigt budget- Lyngby Taarbæks bidrag kan vi ikke regne med 

mere. Danske Bank giver kun hver andet år. Vi var heldige i år. Der var mange 
der søgte i år. Vi venter på ansøgning hos Johannes Fogh. Medlemskontingent 
er foreløbig sat til 600 kr.  

4. Kolonne: Budget for dette år. 
 
5. Valg af bestyrelse 
Tina og Anne forlader bestyrelsen. Gitte, som nu er suppleant, går ind i bestyrelsen 
som almindeligt medlem. Så vi mangler et medlem. Ingen stiller op, så vi må køre vi-
dere med 4 medlemmer. Det kræver vedtægtsændringer. 
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Der bliver brug for, at folk kommer med idéer til bestyrelsen. Fx til udstillingssteder, ar-
rangementer osv. Vi kunne tænke os, hvis flere melder tilbage, når der bliver sendt re-
ferat ud.  
 
Idé: Hvis vi genoptog Cafémøder, så var det en mulighed for at udveksle idéer. Eller vi 
kunne på skift invitere hinanden hjem og se værksteder. Det skal være hyggebetonet. 
Socialt, ustruktureret. Ikke dagsorden. Bestyrelsen vil gerne have input fra medlem-
merne. Henvend jer.  
I vedtægterne står der at en person med nære relationer til ÅD kan stille op.  
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Vi er i pengenød. I 2020 satte vi kontingentet ned fra 800 kr til 400 kr pga Corona, hvor 
folk ikke havde mulighed for at holde Åbne Døre. Det er nemt at sætte noget ned. 
Sværere at sætte noget op igen. Hvis vi gerne vil have en aktiv forening, så skal vi 
også have noget at være aktive for. Vi besluttede dengang, at når vi er forbi Corona, så 
skal vi tilbage til 800 kr.  
Det blev ensstemmigt besluttet, at det fremover koster 800 kr. om året. 
 
7. Evaluering af arrangementet Åbne Døre. 
Jytte:  gik super fint. 30 om dagen. Nogle sagde at udstillingen på Sognegården var 
svært for nogle at forstå. De forstår det ikke i folderen. Fin folder. Godt tilfreds 
Eliana, god weekend. Solgte fire billeder. 28 gæster. Folk havde set hende på fælles-
udstillingen og kom og købte. Rigtig god brochure. 
Evelyn, fik ikke annonceret og inviteret. Havde 10 gæster. Solgte ikke, men søde og in-
teresserede gæster. 
Randi. Havde 7 gæster. Der kommer aldrig flere hos mig. Solgte et par billeder til nogle 
som havde set hende i Møllen. Er godt tilfreds. 
Marianne, god weekend. 27 gæster. Solgte godt. 
Anne 26 gæster, solgte 4 værker, nogle smykker og 20 postkort. Godt tilfreds. 
Tina, 40 gæster, har aldrig haft flere, 14 kommer med folderen, resten netværk. Det er 
hendes kendte kunder der køber. 
Anita, mange venner og bekendte. Købte 6-8 små billeder. Ægtepar udefra købte tre 
store billeder. 
I billede kom retur 
Rie, 5 hver dag, solgte to ting 
Claus, 8 hver dag, solgte to ting. Havde annonceret med 50 % på værker. Virkede ikke. 
Steen plejer at have 40, men havde 26 gæster, men ingen salg.  
 
8. Evt 
Vil der være interesse for, at vi genopliver cafémøder 1 gang om måneden? Det skal 
være udelukkende socialt. Hvis vi gør det privat, så kommer der måske flere. Så den 
der inviterer bestemmer tidspunktet. Vi indkalder ad hoc. Steen lægger hus til i efter-
året.  
 
Skal det også i 2023 være Lundtofte? Det har vi diskuteret, se op. 
 
Vi laver reperation af taburetterne foran biblioteket i forbindelse med Liv i Lyngby. 2-3. 
september. Marianne har skrevet ud, hvem der vil lave skammel. Flere har meldt til-
bage at de vil være med. Flügger har lavet tilbud til 3000 kr. De giver 20 % til os. 
 
Folder. Der bliver brugt uforholdsmæssigt lang tid på at få styr på portrætbilleder og bil-
leder af værkerne. Ofte problemer med at det ikke er sendt i en god nok opløsning i for-
hold til tryk. Så der er meget kommunikation frem og tilbage mellem kunster og dem 
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der laver folder. Marianne har derfor talt med Steen om, at han tilbyder at lave portræt 
og billede af værk for 150 pr. Kunstner. Det foregår hos Steen. Der kommer mere ud 
om det senere. 
 
Husk at sende jeres arrangementer til bestyresen så vi kan slå det op på Facebook og 
Instagram og på hjemmesiden. Det er både i foreningens og jeres interesse, at det 
kommer så bredt ud som muligt.  
 


