
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 6. februar 2023 
 
Til stede: Evelyn Christensen, Randi Jeppesen, Gitte Veje og Marianne Palner. 
 
1. 
Vil vi deltage i Historiske dage?  
Arrangementet “ Historiske dage” planlægges af en gruppe frivillige kommunalt historisk 
interesserede og udmøntes formentligt i en aktivitet/ marked på Lindegården en weekend. Åbne 
Døre er inviteret til at deltage i planlægningen og måske efterfølgende med f.eks. en event af en 
slags. Hvis der er  medlemmer, der er interesseret i at deltage i arrangementet Historiske dage, 
henvend dig til Marianne Palner og hør nærmere. Bestyrelsen er ikke involveret  
 
2.  
Hanne Melbye - Nyt medlem  
 Hanne er maler, har værksted i Tårbæk og ønskes hjertelig velkommen i Åbne Døre. 
 
3.  
Skal foreningen “Åbne Døre” have et medlemskab af  
Lyngby Kunstforening ? 
Foreningen afholder nogle spændende foredrag og aktiviteter som vi måske kunne have glæde af. 
Marianne undersøger muligheden for samarbejde og et samlet medlemskab af Lyngby 
Kunstforening. 
 
4.   
Markering af restaureringen af Kronetaburetterne. 
 
Bronzepladen ved Kronetaburetterne er nu lagt på plads. 
Stine Ring Hansens Bronzeplade er blevet cementeret i en flise, midt i kredsen af 
Kronetaburetterne. “Åbne Døre” er hermed på fineste vis repræsenteret i bronze på Lyngby 
Hovedgade. Vi kan i fællesskab kikke til den når vi er i møllen i anledning af fællesudstilling. 
 
5.  
Åbne Døre får i 2023 et tilskud på 20.000 , derefter har kommunen på nuværende tidspunkt ikke 
afklaret  videre vedr. økonomisk støtte til kommunens mange større og mindre foreninger med 
kulturelt mål. Der er formodentligt snart nye planer vedr. ansøgning om fremtidig støtte - men -  pt. 
er der ikke udmeldt noget så vi afventer. 
 
6.  
Status på Beach flag / reklameflagene som vi hver især kan bruge til Åbne Døre : Flagene er på 
trapperne fra det polske firma og vi venter spændt på at se dem i virkeligheden.  
 
7.  
I 22-23 har vi haft en del udskiftning af medlemmer. 
Vi har måttet sige farvel til: 
Bjarne Dahl - Josie Hadley - Martin Butler - Susanne Dinesen - Birgitte Arnvig - Inge Lyshøj 
Christensen og her ud over grundet flytning fra kommunen: Lone Andersen - Bente Andersen - Lise 
Grue - Eliana Ramirez. 
De 4 nye medlemmer er Lone Rye Frederiksen - Kristian Bluff - Birgitte Carlsen og Hanne Melbye. 
 



 
8. 
Regnskab for 2022 er leveret til kommunen 
 
9.  
Budget 2023 er ved at blive udarbejdet. 
 
10.  
Optakt til årets Åbne Døre arrangement den 29 og 30.april. 
 
Lyngby Nordre Mølle 
opstilling den 22.april - fællesudstilling den 23.april, hvor alle er tilstede. 
 
Portnerboligen på Sophienholm 
Aflevering af værk den 24.april - tidspunkt følger. 
Udstilling fra den 26 april frem til 30. April , Udstillingen bliver passet af Lyngby Kunstforening. 
 
Yderligere information og tidspunkt for indlevering af værker følger. 
 
Nordre Mølle -  Sommer arrangement 
Ophængning 7 og 8. August 
Fernisering 10.august, hvor alle er til stede. 
Udstilling 11 til 24.august - vagter bliver taget på skift. 
Nedtagning 25.august 
Der er på nuværende tidspunkt 8 personer der har meddelt at de ønsker at deltage. Det er ikke 
mange ud af 27 aktive medlemmer. 
Skyldes det at arrangementet ligger på et forkert tidspunktet ? 
 
Deltagere: Tina Strømann - Tina Hee - Ann-Mari Rasmussen - Gitte Veje - Randi Jeppesen 
-  Marianne Palner - Anne Bjørkmann. 
 
11. evt. 
Efter forespørgsel påtænker vi forsøgsvis at arrangerer et pop-up malerfællesskab i Lundtofte 
Gamle Skole. Har du tid lyst og mulighed for at deltage? Vi har gratis adgang til lokalerne Torsdage 
mellem 10 og 17.  Aftal nærmere med Evelyn Christensen 
Evelynchristensen2@gmail.com 
Tlf. 2758 5541 
 
Årets folder i forbindelse med Åbne Døre 29 og 30.april varetages af Randi Jeppesen og Gitte Veje 
Husk at indberette evt. adresseændring 
 
 
 
 
 


