
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 7. november 2022 
 

Referatet indeholder information du skal forholde dig aktivt til !  
 
Afbud fra:  Evelyn 
Til stede:  Marianne, Randi, Gitte (ref.) 
 
1. Bronzepladen  
Vi Afventer stadig kommunens svar på, hvornår nedlæggelse af Bronzepladen, med “åbne døre” 
ved de 12 skamler kan finde sted.  
 
2. Fotografering til billedbase 
 Det er godt, at der er efterhånden er mange af os, der har taget mod tilbudet om fotografering til 
vores billedbase hos Steen, tilbudet slutter den 9.december. 
Det vil blive lettere og spare tid og penge til produktion af infomateriale, når vi har en opdateret 
billedbase. 
 
3. Nye skilte/beach-flag 
Vores reklameskilte til Åbne Døre week-enden i april, er ikke optimale mere. Nogle er forsvundet 
og andre ikke længere helt præsentable og vi får løbende nye medlemmer. Bestyrelsen har derfor 
besluttet at Købe af 40 stk Beach- flag i blåt med orange tekst. De er lette at stikke i jorden.  
Tekst på flaget ; Kunstnersammenslutning. Åbne Døre. Velkommen. 
Pris Max. 350 kr pr stk. Gitte sørger for bestilling. 
Flaget forventes at kunne udleveres ved fællesudstillingen i Møllen 23.april  
 
4. Evaluering af Jul i Nordre Mølle 
Der var 8 kunstnere der deltog, 7 fra “Åbne Døre” og en gæsteudstiller. godt besøgt 240 om 
lørdagen, 195 om søndagen. Der var kaffebod i forreste rum, hvilket fungerede godt. 
Kaffeforretningen fungerede separat og meldte at det kørte rundt. God stemning, men det var rigtig 
koldt.Vores samlede salg var på ca. 12.500 kr. Vi blev enige om, at arrangementet kun vil 
anbefales  gennemført igen i 2023, hvis der er 12 af Åbne Døres medlemmer der deltager. 
 
5. Åbne Døre i vores værksteder 29+30/4 2023  
I år prøver vi at skabe opmærksomhed om de åbne værksteder ved 2 forskellige initiativer som vi 
håber, at I alle bakker op om: 

 Fælles-Udstilling hos Lyngby Kunstforening i Portnerboligen ved Sophienholm 
mandag 26.4-30.4 

 Fælles-Udstilling i Lyngby Mølle søndag 23.4 kl 14-17 med tilstedeværelse af alle aktive 
“Åbne Døre”- medlemmer og så mange gæster vi kan samle sammen.  

 
Ad A. I forbindelse med fællesudstilling i Portnerboligen  
 skal afleveres et værk pr kunstner mandag den 24. April - 
Maleri Størrelse max 50x50. Keramik og skulpturer forventes i passende mindre størrelser og kun et 
podie pr. Kunstner. 
Tirsdag den 25. April vil bestyrelsen samt Lyngby kunstforening sørge for ophængning. 
 1. Maj skal værkerne afhentes. Tidspunkter følger senere. 
 



Ad B. Fællesudstilling i Nordre Mølle i forbindelse med Årets Åbne Døre. 
Værker afleveres i møllen lørdag 22. April,  størrelse og omfang aftales nærmere efter jul. 
Bestyrelsen står for ophængning og placering af værkerne, gerne med hjælp fra frivillige.  
Søndag den 23. April  afholdes reception med lidt vin og chokolade. 
De medlemmer der afholder Åbne Døre bedes være tilstede - dels så vi kan hilse på hinanden 
og  iøvrigt sammen med, forhåbentlig, mange gæster. 
 
 
7. Åbne Døre 2023 afholdes weekenden den 29-30/4 

 
TILMELD ELLER FRAMELD DIG TIL 2023 ÅBNE DØRE 

 

Senest den 31.januar 2023  TIL Marianne@palner.dk 
 
Café møde kl 15  bestyrelsen + samt 2 medlemmer 
 
 
 


