
Åbne Døre Odense  
Medlemsmøde 28.5.2019 
 
Vi var: Ketty Zubeil, Mona Vander, Lone Stein Petersen, Susanne Kofoed, Stefan 
Schmidt, Søren Kai, Mona Vander, Mette Østman (ref.) 
 
1. Hvordan går det?  
Orientering om de bolde, vi har i luften.  
• Kulturpuljen 

Mette har talt med Kulturkontakten, som mener at vores ide er støtteværdig. Det 
er ingen garanti for støtte, men et stykke på vej. Vi fik fif til uddybelser af 
ansøgning, og det vil være godt med ’ægte medlemmer’ inden den sendes af sted. 
Det er vigtig, også i ansøgningen, at pointere, at vi inviterer ind til noget . Det er 
ikke bare en åbningsdag.  

• Visit Odense og Odense rundt 
Medlemmer opfordres ved indmeldelse i foreningen til at sende en kort tekst samt 
link til web, så vi kan blive oprettet på både Odense Rundt app’en og på Visit 
Odense hjemmeside. 

• Stjerneskibet 
Lone har haft kontakt med folk derfra, som har stået for åbne Døre i Fåborg. Hun 
uddyber kontakten og finder ud af, om de har erfaringer, vi kan have glæde af at 
kende. 

• Fonde? Kom gerne med forslag.  
 
2. Indmeldelse og foreningskonto 
 
Sofus kunne ikke deltage i mødet, men kom susende efter underskrifter fra 
bestyrelsen. Nu skulle kontoen være på trapperne, og dermed muligheden for at 
melde sig ind. 
 
3. PR    
 
PR har flere strenge 
Logo – Stefan laver skitse, Mette tager kontakt med Isabella Hamid  
Plakater - 
Bannere - 
Hjemmeside – Lone laver en basic hvid side, indtil vi har logo og billeder.  
Postkort om foreningen – afventer logo 
Postkort/brochure om begivenheden 
Facebook-side – Ketty og Mona. Kontakt til Britta vedr. administratorroller på FBsiden. 
Husk at like  Åbne Døre Odense 
Instagram – kontakt til #mitodense (Mette Ø) 
 
 
4. Medlemsambassadører 
 
Kontakt til Kulturmaskinen om samarbejde (Mette Ø) 
Postkort på Kulturmaskinens værksteder, på Hollufgård, Gallerier, Dina Vejling, 



Kunst&Håndværk, Stjerneskibet, Storms Pakhus, Fagskolen/ODA, Kunstakademiet, KK-
art, Havnegade,  
 
5. Evt. 
 
Skal vi på dagen Åbne Døre, have et startsted. Et infocenter. Et sted, hvor man kan 
spørge, hente brochurer, og hvor de enkelte kunstnere kan lægge ’lokkemad’. 
Startstedet kunne være Kulturmaskinen, Grafisk Værksted, Ørstedsgade, Fagskolen? 
 
Plan om medlemsmøde 25.6. 
 
Mange gode hilsener 
Mette 


