Referat
Bestyrelsesmøde 8. feb 2018.
Konstituerende møde.
Referent: Tommy Damsgaard
1. Bestyrelsen genbesætter posterne. Ingen ændringer.
2. Sommerudstilling. Vi vender tilbage til det oprindelige tidspunkt: 2. weekend i juni.
Indlevering 28. maj og fernisering 2. juni. Åbne Døre 9. og 10. juni 2018. Taler inviteres
til fernisering.
3. Vigtigt at kunstnerne noterer åbningstidspunkter for deres udstilling. Pakhuset er åbent 1016 i weekenden. Montmartre bliver med hyggemusik fra højtaleranlæg. Kender
medlemmerne musikere som gerne vil optræde for publikum, hører bestyrelsen gerne om
det. Nyt band, musikskole elever mv. Åbne døre sørger for fadøl og borde/stole.
4. Der bliver tombola og kunstnerne opfordres til at donere et værk eller pakke med postkort
mv. til gevinster.
5. Tilmelding er KUN på aabnedoere.nemtilmeld.dk så alle kommer med. Bed evt om hjælp
til at udfylde formular og betaling. Forvent en korrekturlæsning fra Per Demuth, som
laver kataloget.
6. Der laves Facebook konkurrencer og opslag på søjler i bybilledet. Viborg og Bjerringbro.
Alle kunstnere opfordres til at uddele kataloger mindst 10 steder. Kataloget er vores
bedste og billigste reklame. Del med familie, arbejde og fritid.
Det undersøges med annoncer i oplandsaviserne, priser mv.
7. Kustodeordningen gentages. Max 2 kustoder i Pakhuset. Alle opfordres til at deltage i løbet
at udstillingsugen. 2 kustoder udstiller i Åbne døre weekenden.
8. Snapstinget. Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne laver et udvalg, som arbejder med
Snaptinget. De vil rigtig gerne have Åbne Døre med som deltagere, Mette Hagen syntes
det lyder spændende. Hvem har lyst ?
Snaptinget er et fantastisk udstillingsvindue for dig som kunster. Der er både lokale og
udbys gæster i byen. Musik, mad, kunst og stemning. Det opfordres at man arbejder med
sin kunst. Gæsterne vil gerne se arbejdende stande.
9. Forårsudstillingen. Indlevering af værker 22. marts kl. 16-20. HUSK at lave en lille
historie til dine værker. Fernisering 24. marts kl. 13. Åbent hverdage 14-17 og
weekend/helligdage 10-16. HUSK at hente værker 1. april. Kl. 16-17.
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