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Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper for det kommende akademiår
Visions- og evalueringsudvalgets rapport
Vedtægtsændringsforslag
Censorer til statens arkitektskoler
Udvalg for formidling
Sonningprisen 2009
Statens Naturhistoriske Museum
Henvendelse fra Københavns Kommune
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 14. april.
2. suppleant til Juryen
Det Rådgivende Frimærkeudvalg
Virksomhedsmøde i Kulturministeriets departement
Kontaktudvalgsmøde i Bkf den 4. maj 2009
Udkast til referat af mødet den 22. april 2009 er godkendt på rådets møde den 27. maj.
Sager af mere intern karakter er ikke omtalt her.

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 22. april 2009

Til stede:
Arkitekterne: Kristine Jensen, Carsten Hoff , Stig L. Andersson og Bente Lange (suppl.).
Billedhuggerne: Anja Franke, Lene Desmentik, Sophia Kalkau og Øivind Nygård.
Malerne: Mette Gitz-Johansen, Niels Reumert, Lars Ravn og Leif Kath (suppl.)
Afbud: Arkitekten Gregers Algreen-Ussing og maleren Malene Landgreen.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper for det kommende akademiår
Rådet drøftede princippet om en hyppigere rotation i diverse udvalg, og det ønskelige i at give så
mange som muligt mulighed for at deltage i Akademiets arbejde.
A. Udvalget for Kirkekunst – et stående udvalg
En del af udvalgets medlemmer har været repræsenteret i rigtig mange år og på baggrund af den forudgående diskussion - og ønsket om at starte en glidende udskiftning i netop dette udvalg, hvor det
er vigtigt, at foretage en langsom erstatning af kompetente medlemmer, vedtog rådet følgende sammensætning pr. 1. maj 2009:
Genvalg af arkitekterne Bente Lange og Kjeld Vindum, billedhuggerne Marianne Jørgensen og Erik
Varming samt malerne Karin Birgitte Lund, Bodil Niel-sen og Leonard Forslund.
Nyvalg af arkitekterne Karen Exner og Ib Valdemar Nielsen, billedhuggerne Karin Lorentzen og Mikael Thejll.
Formand Sys Hindsbo blev genvalgt , men i år 2010 vil et evt. formandsskifte blive overvejet.
Rådet bad sekretariatet takke de medlemmer, der ikke blev genvalgt – Steen Høyer, Torben Schønherr og Hein Heinsen for deres store arbejdsindsats – nogle endda i mange år. Øivind Nygård var til
stede, så han bliver ikke takket skriftligt.
B. Stipendie- og Legatudvalget, billedkunstnere – et stående udvalg
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2 billedhuggere: Henrik Menné og Ane Mette Ruge, med suppleanter Jobim Jochimsen og Karin Lind
samt 2 malere: Mette Winckelmann og Eva Öhrling med suppleanter Marianne Grønnow og Thyra
Hilden.
C. Arbejdsgruppen vedr. atelierboliger/kunstnerboliger
Arbejdsgruppen opretholdes i det kommende år med de nuværende medlemmer: Maleren Niels
Reumert (formand), arkitekterne Karen Zahle og Søren Leth, billedhuggerne Eva Koch og Fos samt
malerne Søren Ankarfeldt og Bodil Brems. Niels Reumert orienterede om status for udvalgets arbejde.
D. Arbejdsgruppe vedr. nye legater til mediekunstnere
Arbejdsgruppen opretholdes indtil videre med følgende medlemmer: Maleren Mette Gitz-Johansen
samt billedhuggeren Eva Koch og Jette Gejl Kristensen. Udvalget fremlægger på næste rådsmøde den
27. maj status for sit arbejde.
E. Arbejdsgruppe vedr. landskabsudvalg
Rådets formand, Kristine Jensen og formanden for arkitekternes faggruppe Stig L. Andersson er indtil videre de eneste medlemmer af arbejdsgruppen. Kristine Jensen orienterede om det forestående
arbejde og planlagte møde med Miljøministeriets departementschef Marianne Thyrring og vicedirektør Sven Koefoed-Hansen.
Visions- og evalueringsudvalgets rapport
Rådet besluttede at udsætte drøftelsen af rapporten til næste møde, hvor følgende punkter er på
dagsordenen:
- endelig stillingtagen til en høringsrunde i de tre sektioner i Akademiet og Juryen, idet FU på mødet
den 12. maj udarbejder et forslag til spørgsmål.
- nedsættelse af en gruppe til at arbejde videre med Akademiets struktur, vedtægter og reglementer.
- en tidsplan/køreplan for hele processen. Kristine Jensen og sekretariatet fremlægger forslag til en
tidsplan/køreplan på næste rådsmøde.
Rådet besluttede desuden, at rapporten indtil videre er intern.
Ole Sporrings kommentarer til rapporten var vedlagt dagsordenen som synspunkter til orientering.
Vedtægtsændringsforslag
På Akademiets møde den 4. marts 2009 blev der indsamlet 15 stemmer med opfordring til rådet om at
anbefale og vedtage det til Akademiets møde udsendte forslag til vedtægtsændringer v/Ole Sporring.
På Akademiets møde blev rådet opfordret til at vedtage forslaget med evt. justeringer og fremlægge
det til godkendelse ved førstkommende møde i Akademiet, der nu foreløbig er fastsat til onsdag den
28. oktober 2009.Rådet drøftede fordele og ulemper ved tidspunktet for forslagets fremsættelse - efteråret 2009, idet der i sagens natur er en del ubekendte faktorer i forbindelse med det forestående arbejde med strukturen og vedtægterne. Rådet besluttede herefter at vente med en nærmere afklaring af
holdningen til vedtægtsændringsforslaget til næste møde den 27. maj.
Censorer til statens arkitektskoler efter nye regler
På rådets møde 21. januar 2009 blev arkitektfaggruppen bemyndiget til at udtale sig om arkitektskolernes høringsforslag til retningslinjer for organisering og drift af censorkorpset. Skolerne har sendt
forslaget til høring i rådet ved mail af 27. februar 2009, og formanden vil så hurtigt som muligt udarbejde udkast til arkitektfaggruppens svar, der sendes til skolerne med kopi til ministeriet.
I forslaget fra skolerne står bl.a., at censorkorpset skal omfatte mindst 250 personer, hvoraf mindst 100
bør være indstillet af AR.
Kristine orienterede kort om den forstående høringsrunde vedr. nyt forslag til censorordningen, og
rådet skal på mødet i maj udpege de 100 censorer.
Udvalg for formidling, henvendelse fra Vibeke Mencke Nielsen
Vibeke Mencke Nielsen har den 22. marts 2009 henvendt sig med ønske om, at rådet kunne nedsætte
et udvalg til at rådgive eller tage sig af medieformidlingen af kunst. Henvendelsen var udsendt med
dagsordenen. Rådet finder at det er godt initiativ, som kan tages op på et senere tidspunkt, men rådet
er betænkelig ved på nuværende tidspunkt at sætte flere initiativer i gang.
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Sonningprisen 2009
Den 20. marts indkaldte rektor fra Københavns Universitet kandidater til Sonningprisen 2010. Fristen
for forslag er den 5. maj 2009. Det blev besluttet at indstille billedkunstneren Gerhardt Richter.
Statens Naturhistoriske Museum
Statens Naturhistoriske Museum v/sekretariatsleder Rikke Sanderhoff Mørch har den 2. april henvendt sig med ønske om et møde med repræsentanter fra rådet.
Kristine Jensen har efterfølgende talt med Rikke Mørch om formålet med et møde og aftalt, at Rikke
Mørch sender oplægget til idékonkurrencen til rådets orientering, men at det er for tidligt i processen
med et møde. Sagen stilles derfor indtil videre i bero.
Henvendelse fra Københavns Kommune
Pressechef Lars Lemche skrev den 14. april 2009, at Bo Asmus Kjeldgaard gerne vil mødes med rådets
arkitekter til en uformel drøftelse om byudviklingen i hovedstaden.
Rådsformanden kontakter Bo Asmus Kjeldgaard for at høre nærmere om formålet med mødet.
Meddelelser
Forretningsudvalgets (FU) møde den 14. april.
Til stede: Kristine Jensen, Stig L. Andersson, Sophia Kalkau, Mette Gitz Johansen.
Afbud: Carsten Hoff.
Ud over gennemgangen af rådets dagsorden den 22. april 2009, drøftede FU følgende punkter:
- budget 2009 til godkendelse. Udkast til budget for 2009 blev godkendt.
- evaluering af Stiftelsesfesten 2009
Til stede ca. 180 personer, heriblandt Dronning Margrethe og Prinsgemalen samt Kulturminister Carina Christensen.
Indledning med Isam B
Festforelæser: Lektor, forskerskoleleder Jørgen Dehs, " Tilblivelsens uskyld” manus er lagt på hjemmesiden under fanen Akademiet/stiftelsesfest.
Musik: Pianist Christina Bjørkøe spillede Carl Nielsen "Chaconne opus 32”
Manus til præsidentberetning er sat på rådets hjemmeside.
Billeder ved festen taget af fotograf Claus Blædel.
Middag: Maden blev leveret af Babette.
Der blev uddelt følgende medaljer, som blev omtalt i Berlingske og Børsen.:
C.F. Hansen Medaillen : Arkitekten Kim Herforth Nielsen.
Thorvaldsen Medaillen: Billedhuggeren Christian Lemmerz.
Eckersberg Medaillen: Arkitekten Kim Holst Jensen, billedhuggerne Jesper Rasmussen og Ole Broager
samt malerne Inge Ellegaard og Leonard Forslund.
Thorvald Bindesbøll Medaljen: Møbelhåndværker Ejnar Pedersen og glarmester Per Hebsgaard.
N.L. Høyen Medaljen: Kunstkritiker Gertrud Købke Sutton.
2. suppleant til Juryen
Billedhuggeren Elle Klarskov Jørgensen har svaret, at hun meget gerne modtager 2. suppleanthvervet
for perioden indtil 31. marts 2011.
Det Rådgivende Frimærkeudvalg
Rådet udpegede på sidste møde Kaspar Bonnén alternativt Morten Schelde som konsulent til det rådgivende frimærkeudvalg for perioden 1.5.2009-20.4.2010.
Kaspar Bonnén svarer den 27. marts, at han ”takker nej til tilbuddet om plads i frimærkeudvalget.
Morten Schelde har meddelt, at han gerne påtager sig jobbet.
Virksomhedsmøde i Kulturministeriets departement den 14. april 2009
Kristine Jensen, Mette Gitz-Johansen og Anne Marie Nehammer mødtes med Karin Marcussen, Julie
Haagen og Martin Bork fra departementet. Kristine Jensen fremlagde rådets resultater og satsninger
2008 (årsrapporten) samt fremtidige indsatsområder. Med hensyn til rådets ansøgning om en perma-
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nent bevillingsforhøjelse, meddelte departementet., at de endnu ikke havde taget stilling til ansøgningen.
Kontaktudvalgsmøde i Bkf den 4. maj 2009
Bkf har indkaldt til møde i Kontaktudvalget den 4. maj 2009 kl. 14- 16.
Det blev besluttet, at Kristine Jensen og Anne Marie deltager.
Amn 9. juni 2009

