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Åbne Døre medlemsmøde 
24. september 2019 Ørstedsgade 20 
  
Fremmødte 
Søren Kai 
Mona Vander 
Karen Madsen 
Jette Andersen  
John Themsen 
Karin Nielsen 
Susanne Kofoed 
Dorthe Munk 
Jeanette Gøttsch 
Mette Thorsen 
Lone Borgersen 
John  
Helga Benedikstsdottir  
Lone Stein Petersen 
Ketty Zubeil 
Mette Østman 
Sofus Ryge 
  
Historik  
Ideen om Åbne Døre Odense kom for længe siden, og det første møde blev holdt i januar 2019. 
Stiftende generalforsamling for foreningen i april. I juni fik vi tilsagn til tilskud fra Kulturpuljen (25.000) 
til bannere, materialer, hjemmeside mm. Der er penge til det der er sat i søen, uden at der er nogen 
der skal betale mere end de 300 kroner, der er betalt i kontingent. 
  
Aktuelt medlemstal: 24. Vi satser på at ramme 30 medlemmer inden for en kort tid. 
  
Ved tilmelding til foreningen, husk at inkludere Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse, så vi 
kan kontakte jer. Information om tilmelding kan findes på hjemmesiden. 
 
Logo  
Vi har fået lavet et logo. Isabella Tamara har tegnet det. Hvis man har brug for logoet til eget materiale 
vedr. arrangementet, så kontakt Mette. Om der skal stå Odense i logoet afhænger af konteksten. Hvis 
det fremgår tydeligt af konteksten at det er et arrangement i Odense, er det ikke nødvendigt. I andre 
tilfælde kan det være en god idé. 
  
OutDoor Media 
Der er trykt bannere, og der er søgt tilladelse til at hænge dem op. Der kommer tre i alt, som kommer 
til at hænge i Vestergade ved Brandts, i Slotsgade og i Overgade ved Dyrups Farvehandel. De bliver 
hængt på mandag eller tirsdag. 
 
Plakater 
Lisbeth Fink har lavet en plakat. Farver på plakaten er sat op, så de matcher bannerbilledet. Der bliver 
trykt 500 plakater i A3 De er klar til uddeling på mandag d. 30 september.  I får en ny mail, når vi ved, 
hvad tid, de kommer. 
 
Man kan komme forbi Ørstedsgade 20 TV og hente de plakater man vil hænge op.  
Der vil være tapetklister til rådighed, og spand og kost til låns. Evt. en hæftepistol. Tape må man selv 
sørge for. 
 
Skriv på listen hvor i hænger op, så det er nogenlunde koordineret.   
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Idéer til steder at hænge plakater op: 
  
- Plakatplankeværket ved byggepladsen omkring H.C. Andersens hus  
- Farvehandleren i Overgade 
- KK Art, Kongensgade 
- Hollufgård 
- Rådhuset 
- Odense kommunes bygning på Ørbækvej 
- Områdekontorer 
 - Biblioteker 
- Arbejdsmarkedsforvaltningen (Wichmannsgade) 
- Rosengårdscentret 
- Andre fynske byer 
- Sygehuset 
- Filosoffen 
- Kulturmaskinen 
- Kunstakademiet 
- Nordatlantisk 
- Bolbro brugerhus 
- Storms Pakhus 
- Værkstedsbutikken 
- Kunst og Håndværk, Claus Bergsgade 
- Dina Vejling, Brandts Passage 
- Cafe Biografen 
- andre cafeer i byen 
- Banegårdscenteret 
 
Vi skal også hænge op hos os selv, så gæster kan finde vej til os. 
  
Der bliver også trykt 1500 postkort, man kan bruge til uddeling. De kan eventuelt sættes i caféernes Go-
Card stativer. Postkort kan også afhentes mandag i Ørstedsgade 30. 
 
Tryk 
Lisbeth har fundet en god og billig trykker i lokalområdet, så vi ikke sender kommunens sponsorat ud 
af byen. Det hedder Helmertryk. Her er deres priser: 
 
500 brevkort, 100x150 mm, 4+1 (sort). kr. 425,00 
flg. 500 brevkort i samme ordre  kr. 240,00 
 
500 brevkort, 100x150 mm, 4+4. kr. 475,00 
flg. 500 brevkort i samme ordre  kr. 285,00 
 
200 plakater A3, 4+0, 130 gr. silk.  kr. 430,00 
 
Digitalprint fra leveret trykklar PDF 
 
Priserne er excl. moms 
 
Frit leveret på 1 adresse Odense 
 
Mange hilsener 
Mogens 
HelmerTryk ApS 
66125014 
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Hvis man vil have layoutet til postkortet så man kan trykke egne, med egne billeder på, kan man bruge 
den fil og vejledning, som I får fra Lisbeth. 
 
Der er desuden 15 % rabat på tryk Kulturmaskinen, hvis man skal have lavet materialer til brug under 
Åbne Døre arrangement. Det  er en fordel ved mindre portioner. 
 
Odense Rundt App  
Tjek gerne jeres egen side. Se om tekst og billeder fortæller det I vil fortælle. Husk at billedet til forsiden 
gerne må være  repræsentativt for det I laver. 
Man kan i princippet lægge så mange billeder på pr. kunstner som man har lyst til, men da der er en 
del arbejde forbundet med det, ser vi gerne at man begrænser sig til 3-5-7 stykker.  
Det er vigtigt at billeder er mindst 800 pixel brede. Det kan de fleste kameratelefoner fint klare. Hvis de 
er for høje, tilpasser Mette billedet efter bedste skøn. 
  
Der er kommet en opfordring til at lade et af billederne illustrere ens egne "åbne dør" gerne med jer 
selv på. 
  
Odense Rundt ligger nu på forsiden af App'en, under "efterår i Odense".  
Hvis I vil henvise fra mails eller egen hjemmeside så brug dette link https://odenserundt.dk/åbnedøre 
  
Der vises kun de værksteder, der er åbne og deltager i begivenheden. 
I ugen efter, kan vi lægge de medlemmer på, der ikke kunne være med. Så ligge alle på Appen resten af 
året. 
 
Hjemmeside  
Åbne Døre Odenses hjemmeside halter lidt bagefter, men der vil være en forside klar inden de Åbne 
Døre. Der er planer om en lidt udvidet struktur, hvor der kan være undersider for de enkelte deltager, 
dokumentarkiv mm. Det kigger vi på senere. 
  
Generel markedsføring 
Kommunen sender en artikel til Ugeavisen, der omhandler OdenseRundt, og denne gang med fokus på 
Åbne Døre. 
Information er blevet lagt på Kultunaut, Facebook og Instagram 
Mette har haft besøg af en Journalist fra Fyens Stiftstidende. Der kommer en artikel i weekenden. 
  
Senere 
Forslag om en komsammen eller fest efter Åbne Døre er afholdt, hvor vi kan samle op på hvordan det 
er gået. Det er i den forbindelse vigtigt at vi har styr på, hvor mange besøgende der kommer. Søren Kai 
har lavet et evalueringsskema, som er vedhæftet sammen med referatet. Være søde at udfylde det og 
returnere til ham efter arrangementet. Så vil han koge det sammen.  
 
Lone planlægger festen og vi sender en dato ud + information om eventuel deltagerbetaling. 
  
Traktement til de besøgende under Åbne Døre arrangementet?  Det bestemmer man selv, men det er 
en god ide, at byde på noget. 
  
Hvis I har vigtige beskeder, der vedrører os alle, så har vi alle mulighed for at bruge ’svar alle’ på mails. 
 
De bedste referathilsener og totalt gode dage, når vi slår dørene op.  
Vi er meget spændte, Sofus og Mette 


