
Åbne Døre Odense - Generalforsamling 26. juni 2020 
 
Tilstedeværende:  I alt 9 personer.  
Mette Østman, Sofus Ryge (ref), Søren Kai, Ketty Zubeil, Lone Stein P, Susanne Kofoed, Jette 
Andersen, Lone Skov Nielsen og Vibeke Malmos. 
 
Formandens beretning: 

• Foreningen startede med stiftende generalforsamling  i april 2019. Herefter fulgte en 
række forberedende møder inden det første arrangement ÅBNE DØRE 12.-
13.oktober 2019.  

• Vi fik 25.000 kr. fra Kulturpuljen til at komme i gang med. Evalueringen af dette og 
afrapportering til Kulturpuljen ligger på hjemmesiden.  

• Vi har lavet hjemmeside, oprettet ’Kunst og Kunsthåndværk’ på Odense Rundt, samt 
fået lavet logo, postkort, plakater og bannere. 

• Vi har en oprettet en FacebookSIDE, som alle kan se  - med opslag rettet mod 
publikum. Og så har vi lavet en FacebookGRUPPE, der er beregnet til intern 
kommunikation for medlemmer.  

• Der var et par artikler i lokale medier med omtale af foreningen og arrangementet, 
men slet ikke nok. 

• Vi har holdt en lille fest med fællesspisning og påbegyndt besøgsrunde til 
medlemmers værksteder. 

• Og så lukkede Danmark. 
• I foreningens første år kom vi op på 29 medlemmer. På nuværende tidspunkt er vi 19, 

der har fornyet medlemskab. Der er plads til mange flere. 
 - Godkendt af generalforsamlingen 
 
Kommetarer til formandens beretning: 

• Det er vigtigt, at vi er mange. Det gør foreningens arrangementer mere interessante. 
Kan vi komme i tanke om flere der skal være medlemmer?  

• Alle referater, vedtægter mm. ligger på hjemmesiden 
https://www.åbnedøreodense.dk/til-medlemmer 

 
Regnskabet (Regnskabet er vedlagt): 

• Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 
 
Kommentarer til regnskabet: 

• hvordan ser det ud med driften i det kommende år?  
Sofus: Der er faste udgifter for ca. 2000 om året, resten kan skaleres op og ned, alt 
efter hvor mange medlemmer vi er og hvor stor aktiviteten er. 

 
 
 
 



Punkter til generel diskussion: 
 

• Arrangementet til Åbne Døre 2020 
 
Ændringsønsker til ÅDO 2020 blev gennemgået. 
I 2020 vil der være samme åbningstider som 2019. Deltagerne arrangerer selv aktiviteter i 
det omfang det passer ind ved den enkelte.  
 

• Et event til efteråret (udendørs)  
 
Susanne har søgt kommunen om lov til et “kunstmarked” på Gråbrødre Torv. Det syntes 
kommunen er en god idé. og vi havde fået to datoer i juni 2020 vi kunne bruge, men 
coronaen kom i vejen. Susanne søger om to nye datoer i henholdsvis august 2020 og juni 
2021. 
Arrangementets format bliver, at medlemmer af Åbne Døre Odense mod et nominelt gebyr 
kan deltage i “kunstmarkedet”. Man medbringer i udgangspunktet selv det udstyr det kræver. 
Der er her til en start ikke nogen nedre grænse for antallet af deltagere, for at 
arrangementet kan gennemføres, da vi betragter det som et markedsføringstiltag for 
foreningen. 
Kommunen skal bruge en tegning over hvordan vi forventer at placere os, så der er taget 
hensyn til brandveje mm. Ud over det, koster det ikke foreningen noget. Susanne  
 

• Kulturpuljen 
Vi søger Kulturpuljen igen, men der skal nyt indhold i ansøgningen, hvis vi skal kunne komme 
igennem med den. Måske der kan søges om noget i forhold til “Kunstmarkedet”? 
 

• Visit Odense hjemmeside 
 
Det ville være rigtig godt at komme på Visit Odenses hjemmeside, men det kræver at der er 
åbningstider på de steder der henvises til. Vi har derfor brug for at nogen melder 
åbningstider ind, hvis de har det på deres kunstneriske virke.  
 

•  PR 
 
PR indsatsen er vigtig, så folk opdager at der er noget der hedder Åbne Døre Odense. 
Plakater, folder (med kort) og postkort der kan deles rundt.  
 
Plakaten skal redesignes, så den er nemmere at afkode. Det kan vi nok godt selv gøre. 
 
Bedre eksponering på Instagram. Er der nogen der har gode idéer eller viden omkring 
hvordan vi får aktiveret vores Instagram konto i højere grad? 
 
Bannere. Dem der står for bannere og ophæng er Cityforeningen. De har valgt en ny 
leverandør. Den nye leverandør vil have at der bliver trykt nye bannere, men vi har alligevel 



fået lov at bruge vores egne. Vi skal hente vores bannere ved Mørk montage hurtigst muligt. 
Vi kan måske få ekstra bannere som vi kan male på, til brug under Åbne Døre 
arrangementet. 
Det koster at få hængt bannere op i Odense, og der skal søges om det ved 
byggesagsenheden ved kommunen. Hvis cityforeningens priser på bannerophæng er for 
høje, må vi overveje alternative ophængninger. 
 

• Presse 
 
Vi skal have aktiveret Ugeavisen i højere grad. Gerne så de også skriver om foreningens 
medlemmer før arrangementet. 
 
Er der nogen der melder sig til nogen udvalg? 
 

• Pr. trykt materiale: 
• Presse: 
• Kunstmarked: 

 
Vi prøver at besætte udvalgene ved et kommende bestyrelses/medlemsmøde. 
 
Vi starter igen med et bestyrelsesmøde først i august. Facebookgruppen er god at formidle 
møder på. Så kan vi lægge ud, når der er bestyrelsesmøder, så alle kan møde op. 
 
Valg til bestyrelsen: 
 
Sofus, Mette, Ketty, Susanne og Lone stillede op og blev valgt. 
 
De konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde d. 13.8. kl. 18.30 
 
Eventuelt: 
 
Odense Rundt App’en skal opdateres, så hvis folk vil have nye billeder på, åbningstider eller 
har skiftet adresse, kan de sende det til Mette. Man skal have betalt det årlige kontingent for 
at være med på Odense Rundt. 
 
Dato for næste møde: torsdag den 13. august. 18.30 i Filtværket, Ørstedsgade 20, 5000 
Odense C. Alle er velkomne. 
 
De bedste hilsener 
Sofus og Mette 
 
 
 
 


