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NYHEDSBREV Oktober 2020
Kære medlemmer 

Nu kan vi se tilbage på veloverstået Åbne Døre 2020  trods corona og deraf følgende restriktioner. Vi havde en 
fin fællesudstilling på Galerie Parnasse med hverken for få eller for mange til ferniseringen. Flere værksteder 
fortæller om mange og nye besøgende jævnt fordelt over de to dage.

Til alt held for medlemmerne var der på generalforsamlingen nye kræfter, som havde lyst til at træde ind i 
bestyrelsesarbejde. Vi er trukket i arbejdstøjet og arbejder ihærdig på at kunne holde Åbne Døre 2021.
De nye i bestyrelsen er: Pia Frank, Inge Thøgersen, Annelise Bugge Lund og Marianne Helstrup. Velkommen til 
jer alle.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Connie Byrsing
Kasser: Annelise Bugge Lund
Sekretær og Pr.: Pia Frank
Katalogansvarlig: Merete Bartholdy
Webansvarlig: Inge Thøgersen
Udstillingsansvarlig: Inge Marie Kristensen.

Åbne Døre 2021
Som drøftet og aftalt på generalforsamlingen skal Åbne Døre afholdes i foråret, som vi plejer.  Vi satser på at 
afholde fernisering d. 23. april og Åbne døre 24.-25. april.  Dette afhænger selvfølgelig af tilgængelighed på 
udstillingsstedet.
 
Lokalitet for Fælles udstillingstillingen
Mange medlemmer har været glade for vores fælles udstilling på Galerie Parnasse. Desværre er der ikke plads i 
Galerie Parnasse’s kalender på det ønskede tidspunkt. Vi har derfor besluttet at finde et andet sted til vores 
fællesudstilling. Flere muligheder er i gang med at blive undersøgt. 

Tilmelding til Åbne Døre 2021
Start: 1. November
Slut : 15 november
Medlemspris: 1000 kr og  500 kr for studerende på akademiet
Vi kan ikke starte tilmeldingen, før vores web ansvarlige er blevet oplært i
hjemmesiden og procedurerne omkring tilmelding. Obs at tilmeldingsfristen er kort.

Nye medlemmer
Da der har været et faldende medlemstal de seneste år, har bestyrelsen besluttet at  have fokus på at hverve nye 
medlemmer. Vi laver opslag på relevante steder og sociale medier.

På bestyrelsen vegne
Connie Byrsing
Formand


