
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 5. september 2022 
 
 
Tilstede: Evelyn Christensen , Randi Jeppesen, Gitte Veje og Marianne Palner (Ref.) 
 

 
1. Kommunen har bevilget Åbne Døre et etårigt beløb på 20.000 kr. 
Hvad skal pengene bruges til?  
Bestyrelsen er enige om, at vi skal bruge penge på at lave en stor flot udstilling hvor vi alle er godt 
repræsenteret-  
Vi har således 20.000 til både leje og reklame/information og afholdelse !  
Men hvor kan det lade sig gøre? Hvor er det attraktivt for os at leje os ind… for en weekend-end 
eller for 3 uger …. Eller hvad tænker i alle sammen?  
Har du en ide? Meld endelig tilbage - og lad os få undersøgt forskellige plusser og minusser ved 
forskellige ideer- vi har nu en enestående chance for at lave noget lidt større og noget vi ikke har 
prøvet sammen før. 
En ide kunne være at få en fælles Åbne Døre stand på en af de større kunstmesser, eller at leje et 
lokale … hvad tænker du?  
 
 
2. Udstillingsmuligheder for medlemmerne 
Christianskirken: 
September /oktober udstiller Randi Jeppesen 
November / December udstiller Anne Grethe Pind 
Frivillighuset: 
17.september/ Oktober udstiller Evelyn Christensen 
Klinik Agervang 8: 
September / Oktober udstiller Gitte Veje 
Lundtofte Sognegård: 
September/Oktober udstiller Hans Jørgen Henriksen 
November/  December udstiller Lone Sjølund 
Januar/ Februar udstiller Eliana Ramirez 
Marts / April udstiller Tina Strømann 
Maj / Juni udstiller Tina Marlene Hansen 
 
 Vi vil meget gerne vide, om andre også er Interesseret   i udstillingsmulighed, send Marianne 
Palner en mail. 
 
 
 
3. Gitte og Marianne har besøgt Mette Henriksen fra Fribohvile vedrørende mangler i Nordre 
Mølle, det drejede sig om galleriskinner, bedre belysning, udbedring af gulvbelægning i lokalet med 
brosten. 
Mette er vendt tilbage efterkontakt med Stadsarkitekten, der var ingen hjælp at hente, grundet 
manglende økonomi. 
Vi fik dog lov til at overdække møllelaugets fotoer fremover når vi udstiller i møllen.  
 
 
4. Evaluering af Kronetaburetterne, enighed om at det havde været en succes  



Kunstnerne var Anne Bjørkmann, Jytte Høeg, Anne Grethe Pind, Birgitte Arnvig, Eliana Ramirez 
,Gitte Veje, Lone Sjølund, Tina Marlene Hansen , Tina Hee, Randi Jeppesen Marianne Palner 
Vi havde lagt et budget på 3.000 Kr., vi endte med 3028,47 Kr. 
 
Da kronetaburetterne blev etableret af Åbne Døre første gang i 2013, blev der fremstillet et flot 
bronze- skilt med “Åbne Døre” navn og årstal 2013.  
Skiltet har ikke tidligere været opsat, men er et lille kunstværk i sig selv. Efter en del snak frem og 
tilbage, om hvorvidt det er relevant at anvende et næsten ti år gammelt skilt til de nyrestaurerede 
skamler, nåede vi enighed om følgende:  
Hver skammel udstyres af kunstneren selv med diskret navn eller signatur samt årstal for 
dekorationen- skiltet er lave af bronze kunstner Stine Ring Hansen 
Bronzeskiltet monteres med “ 2013” som årstal på værkets start og “Åbne 
Døre” som “ansvarlig” for det samlede værk.  
Alle således nævnt og ingen glemt.  
 
 
5. Bente Andersen har meldt sig ud af ÅD, grundet flytning til anden kommune.  
2 nye medlemmer af ÅD - Kristian Bluff og Lone Rye Frederiksen. 
 
 
 
Første Café møde efter Corona nedlukning blev afholdt i forlængelse af bestyrelsesmødet, vi kunne 
sidde ud i haven, en rigtig god start på Café møde. 
  
Næste Bestyrelses møde vil fremover blive afholdt første mandag i måneden, efterfulgt af 
cafémødet som starter kl 15. 
 
Møderne bliver afholdt i Frivillighuset - Rustenborgvej 2A  
 
Næste møde 3.oktober  
 


