
Åbne Døre Medlemsmøde 13.8.2019 
 
OdenseRundt App 
Vi har fået lov  til at bruge Odense Rundt app’en, til at præsentere de kunstnere der er 
medlemmer af ÅDO. Lone og Mette har været til møde med den ansvarlige ved 
kommunen, og vil sørge for at oprette folk på Odense Rundt app’en, når de har de 
nødvendige informationer. Der er plads til både en generel præsentation af de 
enkelte kunstnere, samt en periodebestemt, midlertidig tekst. 
 
Indsendelse af tekst som skal på Odense Rundt App’en skal ske inden 1. september, 
så Lone og Mette kan arbejde videre med præsentationerne der. Der er vedhæftet en 
skabelon sammen med referatet. Kig på den snarest og returner inden 1.9. 
 
Logo 
Der er arbejdet lidt mere på logoet. Det er vigtigt at det fremgår af logoet at det er 
Åbne Døre Odense. Mette går videre med arbejdet med logoet sammen med Isabella 
(tegneren) 
 
Plakater 
Plakater skal være klar. 1. oktober, så de kan limes op i uge 40. Plakaterne kan også 
benyttes til at markere deltagende værksteder på stedet. Lone snakker med en i 
Stjerneskibet i forhold til at få trykt plakater gratis. Andre trykmuligheder, fx 
Kulturmaskinen, undersøges også. 
 
OutDoorMedia 
Der er givet tilladelse til 3 Citybannere i bybilledet via Odense kommunes OutDoor 
Media.  De skal hænge i uge 40 og 41 (12.-13.oktober er i slutningen af uge 41). 
 
Citybannere  
Dyrup, Overgade: uge 40 - 41   
Brandts Passage/Heidi’s, Vestergade 75: uge 40 - 41  
Wagner v. Slotsgade, Kongensgade: uge 40 - 41  

Vi fik ikke lov til at sætte plakater i plakatstanderne, så vi skal selv ud med tapetklister 
og -kost og sætte plakater op, der hvor man nu kan gøre sådan noget. 
 
Banner skal sættes op, så det er klar til tryk. Filerne skal afleveres til Mørk Montage 
senest mandag d. 16.9.  Mette Boe og Lisbeth Fink laver et udkast til designet, håber 
vi. Hvad skal der stå på banneret? ÅbneDøres logo og Odense kommunes logo. 
Webadresse. Dato: 1. weekend i efterårsferien. Åbningstid 10-17. "Mød kunstnerne 
hvor de arbejder” 
 
Mette søger Odense Kommune/bygogmiljoe om tilladelse til at ophænge banneret . 
Det skal man åbenbart.  
 
 
 
Postkort 



Der skal laves postkort der stilmæssigt passer med plakater og banner, men mere 
informative. De skal både fortælle om begivenheden i den første weekend i 
efterårsferien og om foreningen - hvad får man ud af at være medlem, hvad koster 
det, hvordan melder man sig ind. Evt bare en henvisning til hjemmesiden. Kan det 
kombineres, eller kræver det 2 forskellige postkort? Lisbeth Fink? 
 
Folder 
Der skal laves en folder med præsentation af medlemmerne. Mette Boe kontakter 
Lisbeth Fink i forhold til om hun kan sætte en sådan op. Deadline for information til 
folderen: 25. august (?). Det er vigtigt at der kommer information på hjemmeside og 
facebook i forhold til denne deadline, så der ikke er nogen der melder sig ind 
efterfølgende og bliver skuffede over at de ikke kommer i folderen. 
 
Tilføjelse: Hvad nu, hvis folderen her første gang kun indeholder navn, adresse og 
hjemmeside på de deltagende kunstnere – og et kort med mange prikker.  
 
Hjemmeside 
Vi får lavet hjemmesiden i Wix, og det kan Fåborg-Midtfyn Produktionsskole gøre for 
os til en rimelig pris. Vi har vist dem hjemmesiden fra Guldborgsund-åbne atelierdøre, 
og den kan vi læne os op ad. Wix er let at redigere i. Mette og Lone tager sig af det.  
 
PR for begivenheden 
Presse  
Vi kontakter Malene Birkelund, Fyens Stiftstidende: Interview med de ansvarlige bag 
arrangementet. TV2 Fyn skal have en pressemeddelelse.  
Mette skriver en tekst til Facebook der kan deles. 
Kultunaut. Begivenheden oprettes her. Aviser henter ofte viden om begivenheder her. 
 
Medlemshvervning - pr. for medlemskab 
Ketty kontakter Nordatlantisk Hus og Glasværket 
Sofus og Ulla taler med Galleri Galschiøtt 
Vi sørger alle for at invitere vore relevante Facebookvenner til at like siden Åbne Døre 
Odense 
Det ville være fint at få Odense NØ repræsenteret også. Har nogen kontakt til Volls 
Mose Kulturhus? 
 
Gallerier kan godt være med i Åbne Døre, men kun hvis de også har et arbejdende 
værksted. 
 
Eventuelt 
Designakademiet - vil gerne lægge lokaler til en udstilling før arrangementet. Det kan 
vi måske tage op til næste år. 
 
Penge: Kunsttyrelsen har nogle puljer. 5. september er der ansøgningsfrist for at søge 
støtte til formidlingsprojekter i ind- og udland. 
 
Mvh Sofus og Mette 


