
Referat af Åbne Døres ekstraordinære generalforsamling 2019 

Sted: Folkehuset 

Dato og tid: 11.3.2019 kl. 19-21 

Til stede: Grete Westh, Anette Dreier, Elisabeth Wegger, Lise Barsøe, Inge Marie Kristensen, Gitta Fris, Ruth 

Nissen, Birgit Gregersen, Inge-Lise Thomassen, Kisse Filipsen, Elin Forborg Marianne Kjær, Anne Sylvester 

Hviid, Helle Bjørnebo Neidhardt, Bente Kastberg, Asse Due, Inge Nygaard, Jessie Irene Hansen, Orla Grane, 

Bodil Tobiesen, Connie Byrsing, Margit Johansen, Merete Bartholdy (ref.) 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Formandens orienterer om baggrund for ekstraordinær generalforsamling 

4. Skal foreningen fortsætte eller opløses? 

5. Evt. valg af de 3 bestyrelsesmedlemmer 

6. Er der stemning for at der afholdes 2 udstillinger – Rådhuset og Godsbanen – eller kun 1 

evt. på Rådhuset? 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Indkomne forslag 

 

Ad 1) Bodil Tobiesen blev valgt som dirigent 

Ad 2) Merete blev valgt som referent. 

Ad 3) Grete orienterede: 

Rebekka trådte ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2018 uden, der var nogen, der ville træde i 

hendes sted. 

På det første bestyrelsesmøde efter sommerferie melder Charlotte Koch sig ud, da hun ikke længere har 

eget værksted, og ikke ønsker at deltage i næste års udstilling. 

Helle er på sidste år på AKA, og hun vil derfor kun lave katalog (hvilket også er rigeligt) 

De resterende medlemmer lukker ned, da der ikke er hænder og hoveder nok til at gennemføre arbejdet. 

Den nuværende bestyrelse stiller som betingelse, at der stiller 3 nye medlemmer op udover de 

eksisterende. 

Ad 4) Åben diskussion om foreningens fortsatte eksistens 

• Der burde have været indkaldt til ekstraordinær generalforsamling inden endelig beslutning om at 

aflyse 2019 arrangementet, måske kunne der findes andre løsninger, f.eks. at bestyrelsen 

uddelegerede mere til de enkelte værksteder. 

(Chokoladefabrikken) 

• Connie Byrsing vil godt med i bestyrelsen, men hun vil ikke være næstformand. 

• Det er ikke et argument, at man har siddet i bestyrelsen tidligere, man kan sagtens tage en tørn 

mere igen. 

• Hvilke opgaver ligger der i bestyrelsesarbejdet? 



o Indkalde billeder til kataloget fra alle medlemmer 

o Tage imod tilmeldinger, registrere og tjekke indbetalinger 

o Opsætning og Layout af katalog og plakater 

o Kontakt til trykkeri 

o Finde sponsorer, fonde m.m. 

o Kontakt til Aarhus Rådhus, Godsbanen el.lign. 

o Udstillingssteder 

o Foredragsholder til fernisering 

o Traktement til fernisering 

o Udlevering af kataloger 

o Modtagning af Billeder, ophængning samt nedtagning og udlevering 

o Support til medlemmer omkring hjemmeside 

o Skrive og udsende nyhedsbrev og øvrigt info-materiale 

o Opdatere medlemslisten i vores mailsystem 

o M.m. 

 

• Hvor ligger guldet, hvad er vigtig for medlemmerne:  

o En fælles, kendt organisation 

o Et katalog 

o Fernisering og organisering af ÅD weekend 

• Kan vi købe noget af arbejdet ude i byen? F.eks. håndtering af tilmeldinger. 

• Silkeborg holder et tilsvarende arrangement, måske skulle vi erfa-udveksle med dem. 

• Arrangementet er vigtig også for de små værksteder. 

Ad 5) Flg. meldte sig som nye bestyrelsesmedlemmer: 

• Inge Marie Kristensen 

• Connie Byrsing 

• Margit Johansen 

Bestyrelsen fordeler roller på deres første møde. 

Ad 6) Flere udstillinger? 

Vi valgte at gå back-to-basics og kun afholde én fælles udstilling. Det kan blive en udfordring at finde et 

sted, da Godsbanen hele tiden ændre politik for udstillinger, og det er også uvist med rådhuset.  

Lise Barsøe lovede at tjekke om, vi kan bruge Galeria Parnasse (bag Lyrum i Rosensgade), og hvad det 

koster. 

Bestyrelsen undersøger, hvor meget det koster at lave udstillingen i en weekend i musikhuset. 

Ad 7) Kontingentet forbliver uændret: 

1.000 kr. for almindelige medlemmer 

500 kr for studerende ved AKA 

Ad 8) Grete foreslog at vi bevarer designet af omslaget på kataloget, dog med en anden farve. Anne 

Sylvester Hviid lovede at give idéen et forsøg. 



Venlig hilsen Merete 


