
Nyhedsbrev august 2018 – Åbne Døre

Kære medlemmer

Ved vores netop afsluttede bestyrelsesmøde måtte vi erkende, at nu går den ikke 

længere! 

Efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen sagde farvel til Rebekka uden at få et nyt 

bestyrelsesmedlem, havde vi håbet, at vi kunne fortsætte alligevel. Men nu har Charlotte 

trukket sig fra bestyrelsen, fordi hun har besluttet helt at lægge malingen på hylden, og 

derfor slet ikke er en del af Åbne Døre næste år. Samtidig er Helle i den situation, at hun 

står uden værksted og er tidsmæssigt godt presset, da hun er i gang med at afslutte sin 

uddannelse på ÅKA.

Det betyder, at der ikke længere er ressourcer nok i den resterende bestyrelse til at 

gennemføre næste års Åbne Døre arrangementer. Selvom om nogen skulle være villig til 

at gå ind i bestyrelsen med kort varsel, så er det på nuværende tidspunkt for sent i forhold 

til at sætte nye ind i opgaverne og nå den tidsplan, der skulle gennemføres i efteråret. 

Så status er:

1. Der bliver ingen Åbne Døre udstillinger i 2019, hverken på Godsbanen eller på 

Rådhuset

2. Medlemsarrangementet 18.9. er aflyst.

3. Foreningen ’Kunstnersammenslutningen Åbne Døre findes stadigt, men er på 

pause med aktiviteter i 2019

4. Den reducerede bestyrelse findes stadigt

5. Den næste aktivitet i foreningen bliver den årlige generalforsamling 2019, hvor vi 

må tage foreningens eksistens op til overvejelse. Generalforsamlingen indkaldes 

til 14. marts 2019 kl. 19. 

Lad os tage dette som en kærkommen lejlighed til at gentænke hele konceptet, dvs

Hvad er det vi vil med Åbne Døre?



 Skal det fortsætte i sin nuværende form, eller kan man forestille sig andre modeller

 Skal ÅD afholdes hvert år eller hvert andet år?

 Er du villig til at tage en tørn i bestyrelsen sammen med de nuværende 

medlemmer?

Du har frem til generalforsamling 14. marts 2019 til at tænke kreativt over det. Vi glæder 

os til en spændende generalforsamling og hber på et stort fremmøde.

Mange hilsner

ÅD Bestyrelsen


