
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 7. november 2022 
 
Til stede Marianne, Randi, Gitte (ref.) 
Evelyn desværre syg. 
 
1. 
Vi afventer kommunens beslutning om dato for nedlæggelse af Bronzepladen ved 
Kronetaburetterne. Først blev vi lovet en lille kommunal event, men det blev trukket tilbage .. så vi 
finder på noget i forbindelse med åbne døre i april .  
 
2.  
Som besluttet ved generalforsamling ser vi meget meget gerne, at alle medlemmer lader sig 
selv og et værk fotografere. Det er vigtigt i forhold til produktion af foreningens materialer. 
Produktionen bliver mere overskuelig bedre, billigere af, at vi har et tilgængeligt fotokartotek 
i foreningen.  
Steen er kommet med datoer for Fotografering 
 Tilbuddet indeholder: 
3 jpg filer inklusiv efterbehandling 
(normal pris = 3 x 150 kr. = 450 kr.) - men nu til en fast pris af 150 kr. 
2 portræt fotos (1 i sorthvid og samme i farve) 
1 værk inkl. beskæring og efterbehandling 
evt. ekstra fotos (f.eks. ekstra værker eller portrætter) afregnes til 
75 kr pr. stk. pr foto jpg fil. 
 
Fotograferingen foregår hos Steen: 
Lindevangen 53 
2830  Virum 
mobil 4280 9524 
Åbne Døre - medlems fotografering 2022 
Onsdag     16-11-2022 
    10:00    11:00 
    11:00    12:00 
    13:00    14:00 
    14:00    15:00 
    15:00    16:00 
Tirsdag    22-11-2022 
    10:00    11:00 
    11:00    12:00 
    13:00    14:00 
    14:00    15:00 
    15:00    16:00 
Onsdag    23-11-2022 
    15:00    16:00 
    16:00    17:00 
Torsdag    24-11-2022 
    10:00    11:00 
    11:00    12:00 
Onsdag    30-11-2022 
    10:00    11:00 



    11:00    12:00 
    13:00    14:00 
    14:00    15:00 
    15:00    16:00 
 
Tid aftales via e-mail til:  Steenr@gmx.net   eller  på telefon 42809524 
Tid bekræftes via e-mail 
Hvis der ikke er tider nok, så vil jeg udvidde kalenderen med yderligere 
tilbud, så alle kan få en tid der passer. 
 
3.  
Nyt medlem af ÅD . Maler Birgitte Carlsen 
Hjertelig velkommen Birgitte.  
 
4.   
Eventuelt : køb af Beach -flag som erstatning for - eller tillæg til "Åbne Døre" - skiltene, vi bruger 
ved vores private adresser som blikfang. Der er ikke mere skilte nok til det årlige Åbne Døre 
arrangement. Gitte undersøger pris. 
 
5.  
Gitte har skrevet notat til det Grønne område samt Virum avis, i forbindelse med Åbne Døres 
Julearrangement. 
Randi har sørget for, at der er mulighed for at købe lækker Italiens kaffe i hyggelig café stemning. 
 
6.  
Julemiddag til Bestyrelsen af ÅD, Som tak for en god indsats.  Der igen er muligt, da vi har fået 
tilskud fra kommunen på 20.000 kr.- vi vil dog ikke spise for alle pengene.  
 
Afholdelse af næste bestyrelsesmøde 5.december kl 14. 
 
 
Café møde kl 15 - rustenborgvej 2a 
 
 
 Ps. Vi var 6, der havde en faglig og hyggelig time sammen, hvor vi udvekslede tips og ideer og 
drak en kop kaffe. Vi håber at se flere af jer næste gang -    
 
 
 


