
Referat fra Bestyrelsesmøde i Åbne Døre den 6. Marts 2023 
 
 
Til stede:  Evelyn Christensen, Gitte Veje og Marianne Palner 
Afbud:  Randi Jeppesen 
 
GENERALFORSAMLING - SÆT KRYDS I KALENDEREN! 

 Generalforsamling i Frivillighuset 9.maj kl 17 - 21 

I vil modtage nærmere information og invitation fra Anita, der har lovet at være primus motor i 
organisering af den hyggelige og spiselige del af arrangementet. 

 

FOLDERE TIL ÅRETS KUNSTRUNDE AFHENTES I FRIVILLIGHUSET: 

TIRSDAG 28.3 KL. 10.00-11.00 

 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE IGEN! 

- og håber, at I kan dele ca. 50 foldere ud hver til relevante gæster 

 
 
1. Workshop møde i Orgelfabrikken, arrangeret af Handelsforeningen. Mange forskellige foreninger 
var inviteret til at deltage med en repræsentant for at styrke aktivitet og samarbejde i LTK. 
Marianne deltog i det fantastiske arrangement og talte med blandt andet Vidensby,(DTU), som så 
Åbne Døre arrangementet, som en oplagt mulighed for deres studerende og gæsteforskere, for at 
kunne besøge lokale kunstnere. 

Derud over var huset “Orgelfabrikken” interesseret i at høre mere om Åbne Døre, for evt 
kommende samarbejde. Det vil vi arbejde videre på i løbet af foråret. 

 

2. Informationsmøde. Kulturel forvaltning har indkaldt den 25.april 2023 vedrørende præsentation 
af ny Kulturaftale og herunder anvisning på, hvordan det evt. er muligt, at blive ansøger/modtager 
af økonomisk støtte fra kommunen. 

Steen Rasmussen - Gitte og Marianne deltager 

 
 
3. Åbne Døre har fået kontaktperson hos det Grønne område: Mikkel Ludvigsen 

 
4. Lise Marie Lagoni fra Handelstandsforeningen vil gerne skrive om Kronetaburetterne i 
forbindelse med Åbne Døre arrangementet. Det selvfølgelig vil være god reklame for os, med øget 
opmærksomhed på taburetterne og foreningens kunstrunde. 



Lise Marie Lagoni skal have historien om “kronetaburetterne” og fortællingen om, at de nu er 
restaureret og, at der er nedlagt en bronzeplade i midten af kredsen. + huskes på kunstrunden 

HVEM FRA FORENINGEN vil PÅTAGE SIG TIL DENNE OPGAVE?  

Hvem kan huske historien ? Kontakt Marianne der vil formidle kontakten til Lise. 

  
 
5. Åbne Døre 29. og 30. April 

Birgit Carlsen holder kun åbent lørdag Steen Rasmussen holder kun åbent søndag 

6. Bestyrelsesmødet sluttede som sædvanligt med Café møde kl.15-16. På grund af udlevering af 
Beachflag var der stort fremmøde. Det var meget hyggeligt, at se så mange medlemmer. Det er klart 
en god måde lige at få hilst på hinanden og vi vil fremover udlevere fælles materiale m.m. på denne 
måde. 

 
 
7. FÆLLESUDSTILLING I PORTNERBOLIGEN 

25.4 kl. 10.00 i Portnerboligen afleveres værk (Max. 50x50) - samt en beskrivelse af dig/din kunst 
på et ark A5 ark. 

Monter venligst din beskrivelse på kanten af maleri eller kombineret ved værk. 

Bestyrelsen vil deltage i ophængning. 

1. Maj kl. 10.00 Afhentning af værker! 

 
 
Venlig hilsen Bestyrelsen. 

 
 
 
 


