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Formandens beretning

Det har været et godt år for Åbne Døre. Vi fik 17 nye medlemmer, nogle tidligere 

medlemmer gik ud af forskellige private grunde, så vi endte med 65 medlemmer – en 

forøgelse på 4 i forhold til sidste år. Vi er meget tilfredse med, at der kom 17 nye ind i 

folden.

 Vi gentog successen fra sidste år med en særudstilling på Rådhuset –  temaet Krukker 

blev valgt på baggrund af indkomne forslag og en medlemsafstemning. I år havde vi vores 

udstilling i Trafikhallen, hvilket mange besøgende synes var rigtig godt. Også i år var der 

mange gæster, og vi udleverede omkring 500 kataloger. Vi havde et vagthold a 2 

medlemmer formiddag og eftermiddag. Det fungerer rigtig godt og er en god service både 

for de udstillende kunstnere og for de besøgende.

Udstillingen var annonceret i både ÅO og Stiften, og vores pr-ekspert Lise Barsøe havde 

skrevet pressemeddelelser til diverse aviserne. Begivenheden blev også lagt på Kultunaut 

og AarhusGuiden og alle tænkelige sociale medier.

Vores 2018-katalog skiftede helt stil i år. På generalforsamling i 2017 blev der udtrykt 

ønske om det nyt design. Alle medlemmer kunne indsende forslag, og disse blev sendt til 

afstemning blandt medlemmere. Her vandt Anna Sylvester Hvid flotte forslag. Kataloget 

blev i år trykt i 3000 eksemplarer. De blev næsten revet væk – dels på Rådhuset, på 

DOKK1, på Godsbanen, på Folkestedet og hos Stelling Kunstnerartikler, foruden dem, 

som medlemmerne har delt ud.

Vores præsentationsudstilling på Godsbanen var også i år af en måneds varighed, og vi fik

hele projektgangen til vores værker. På vore generalforsamling i 2017 kom der et ønske 

om et ophængshold. En ide, som blev modtaget med glæde af bestyrelsen. Derfor var det 

Birgit Gregersen og Frits Petersen, der fik hovedbruddet med at få en flot udstilling ud af 

de mange forskellige værker. Tak til Birgit og Frits. Foyeren var også i år rammen om 

vores Fernisering, Peder Stougaard holdt en rigtig god åbningstale og musikken blev 

leveret af 3 unge gutter.  i fik lavet en flot og harmonisk udstilling – takket være værker af 

nøjagtig samme format. 

Også Fernisering og præsentationsudstillingen blev annonceret i ÅO og Stiften, Kultunaut 

og AarhusGuiden – og her havde Lise Barsøe også været på banen med pr til aviserne, 

hvilket resulterede i flere artikler fra diverse værksteder. Lise skrev også en flot artikel i 

Kunstavisen om vores udstilling på Projektgangen. 

Vi havde de samme sponsorer som sidste år. Det er en sej kamp at finde sponsorer, og 



trods ihærdigt arbejde lykkedes det ikke at få nye med i kataloget.

Tak til bestyrelsen for det gode teamwork og inspirerende samarbejde. 

Vi er nogle stykker, der er på valg i år, så hvis der er nye kræfter, der står på spring 

overgiver vi gerne pladsen.

Grete Westh
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