
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 3. oktober 2022 
 
 
Tilstede: Evelyn Christensen , Randi Jeppesen og Marianne Palner (Ref.) 
Afbud:   Gitte Veje 

 
1. Kronetaburetterne  

Bronzeskilt fra 2009 lavet af Stine Ring Hansen, med "åbne døre" navnet, er den 4.oktober leveret 
til formand for Kultur og fritid; Casper Strunge. Han vil sørge for, at skiltet bliver placeret på 
behørig vis, ved kronetaburetterne. Kommunen vil stå for en festligholdelse. 
Vi håber, at vi her kan vise stor interesse/aktivitet/fremmøde som forening ... 
Marianne skriver, så snart der er en konkret dato.  
 
 
 
2. Jul i Møllen 19-20 november. 

Der er 4.oktober sendt mail til samtlige medlemmer vedrørende arrangementet. 
Tilslutning til Marianne Palner senest den 16.oktober  
Randi kontakter Dorthe Dyrlund i forbindelse med fremstilling og tryk af Flyers. 
Randi undersøger mulighed for kaffevogn. 
Planlægningsmøde afholdes den 2.november kl 15. I Frivillighuset. 
 
 
 
3. Åbne Døre er blevet kontaktet af Karen Serena, som er næstformand i Lyngby Kunstforening. 

Karen Serena tilbyder, at vi i forbindelse med "åbne Døre" 29-30/4 2023 får lov at udstille i 
Portnerboligen på Sophienholm, som optakt til Åbne Døre. 
Da huset er lille og vi alle skal kunne være der, vil der komme anvisninger til absolut mindre 
værkstørrelse. Vi er rigtig glade for tilbuddet og takker selvfølgelig ja. 
 
Vi vil stadig holde fast i en fællesudstilling søndag 23.april 2023 i Nordre mølle. Vi håber at denne 
kortere og mere intensive udstilling (hvor forhåbentlig alle udstillere vil være tilstede), dels vil være 
en god appetitvækker hos publikum og dels en oplagt måde at få hilst og set hinandens værker og 
måske få delt et par fif - Vi har en del spændende nye medlemmer efterhånden!  
 
 
4. Randi Jeppesen og Gitte Veje kontakter ny henvendelse for optagelse af ÅD. 
 
5. Udstillingsmuligheder  

Christianskirken: 
September/oktober Randi Jeppesen 
November/december Anne Grethe Pind 
Frivillighuset:  
Septemner /oktober Evelyn Christensen 
Klinik Agervang 8: 
September/oktober Gitte Veje 



Lundtofte Sognegaard: 
September/oktober Hans Jørgen 
November/december Lone Sjølund 
Januar/februar Eliana Ramirez 
Marts/april Tina Strømann 
Maj/ Juni Tina Marlene Hansen 
 
Evelyn Christensen kontakter Lyngby Sognegaard for eventuel udstilling mulighed. 
 
Husk at sende Marianne Palner en mail, hvis du er interesseret i at benytte vores 
udstillingsmuligheder. 
  
Mødet sluttede med et hyggeligt café møde. 
 
HUSK NÆSTE CAFÉ -MØDE  
7.  November  kl. 15.00 i Frivillighuset - Rustenborgvej 2A  
 


