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Legater til mediekunstnere
Opdateret handlingsplan
”Kunstnersamfundets Dag” torsdag den 3. december 2009
Henvendelse fra Ole Sporring vedr. vedtægtsgruppen
Ophævelse af deklaration fra 1924 på fritidshus
Det åbne land - nedsættelse af en testgruppe
Statens Kunstfonds Repræsentantskab
Kunsthal Charlottenborg
MEDDELELSER

Udkast til referat af mødet den 2. september 2009 er godkendt på rådets møde den 7. oktober.
Sager af mere intern karakter er ikke omtalt her.

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 2. september 2009
Til stede:
Arkitekterne: Kristine Jensen (formand), Carsten Hoff (dirigent), Gregers Algreen-Ussing og Bente
Lange ( suppl.).
Billedhuggerne: Anja Franke, Sophia Kalkau (faggruppeform.), Lene Desmentik og Jette Gejl Kristensen (suppl.).
Malerne: Mette Gitz-Johansen (faggruppeform), Niels Reumert, Malene Landgreen og Henrik Flagstad (suppl.)
Afbud: Stig L. Andersson, Øivind Nygård og Lars Ravn
Referent: Anne Marie Nehammer.
Arbejdsgruppen vedr. legater til mediekunstnere
Rådet tog stilling til det udsendte oplæg om indsatsområder og strategi for digitale mediers kunstneriske grundforskning udarbejdet af Jette Gejl Kristensen, Eva Koch og Mette Gitz-Johansen. Rådet roste oplægget og gav støtte til gruppens fortsatte arbejde med at skaffe midler til området. Rådet gjorde
dog opmærksom på, at en del af ideerne i oplægget ikke er egentlige rådsanliggender. Rådet må i givet fald på et senere tidspunkt forholde sig til forvaltningen af eventuelle midler.
Opdateret handlingsplan- og status 2008-2010 til godkendelse
Revideret handlingsplan blev gennemgået, justeret på enkelte punkter og godkendt.
Planlægning af ”Kunstnersamfundets Dag” torsdag den 3. december 2009
Rådet drøftede forslag til emner og oplægsholdere og besluttede, at konceptet skulle være det samme
som sidste år.
Kl. ca. 14.30 - 17 faglige oplæg.
Kl. ca. 17- 17.30 hyldest af årets legatmodtagere og herefter forfriskninger efter mødet.
Kristine Jensen og Mette Gitz-Johansen er tovholdere på arrangementet.
Henvendelse fra Ole Sporring vedr. vedtægtsgruppen
Ole Sporring har den 18. juni 2009 henvendt sig til Kristine Jensen for bl.a. at få en begrundelse for
sammensætningen af vedtægtsgruppen, som består af Kristine Jensen, Louis Becker, Jesper Rasmus-
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sen, Mette Gitz -Johansen og Ole Damsbo og for, hvorfor rådet ikke har fulgt malersektionens anbefaling på Akademimødet den 4. marts 2009 om, at han tager del i det kommende arbejde med vedtægtsændringer. Rådet besluttede at svare Ole Sporring, at det efter rådets skøn er en kompetent og
kvalificeret sammensætning af personer med både juridisk og faglig indsigt i og tilknytning til Akademiets historie og struktur.
Ophævelse af deklaration fra 1924 på fritidshus, beliggende Eigil Fischers vej 21, Syddjurs Kommune
Ole Langballe, ejer af ovennævnte fritidshus, har henvendt sig med en anmodning om, at rådet accepterer, at en deklaration fra 1924 på huset ophæves. I deklarationen står der bl.a. , at ”Ejendommen vil
være at udstykke efter en af Naturfredningens godkendt Udstykningsplan, saaledes at Naturfredningsforeningen skal godkende Udstykningsplan,…., dog under Forbehold af Appel til Kunstakademiet.” Danmarks Naturfredning har givet Ole Langballe afslag på ansøgning om udvidelse af fritidshuset, og Syddjurs Kommune har herefter anbefalet ham at rette henvendelse hertil.
Rådet besluttede at anbefale, at deklarationen ophæves.
Det åbne land - nedsættelse af en testgruppe
Kristine Jensen, Stig L. Andersson og Anne Marie Nehammer har den 18. august 2009 været til møde i
Miljøministeriet med departementschef Marianne Thyrring og vicedirektør Sven Koefoed-Hansen i
By- og Landskabsstyrelsen. Mødet gik godt, og det blev flere gange nævnt, at det er det helt rigtige
tidspunkt at tage spørgsmålet om æstetikken i landskabet op nu, hvor omstillingsprocessen i forbindelse med kommunalreformen er ved at falde på plads. Konklusionen på mødet blev, at styrelsen og
departementet gerne vil afprøve fra ét til flere pilotprojekter for at vurdere om og i givet fald, hvordan
man i praksis kan samarbejde med et landskabsudvalg i Akademiraadets regi.
Kristine Jensen orienterede om mødet, og det blev besluttet at overlade til forretningsudvalget at nedsætte en testgruppe.
Statens Kunstfonds Repræsentantskab, valg af 3 medlemmer for perioden 1. november 2009 – 31.
oktober 2013
Rådet pegede på:
Arkitekterne Trine Berthold og Jeppe Aagaard Andersen.
Billedhuggerne Ane Mette Ruge og Lars Bent Petersen.
Malerne Karin Birgitte Lund og Claus Carstensen.
Der blev også udpeget alternative kandidater, hvis de udpegede ikke kan påtage sig hvervet.
Kunsthal Charlottenborg, valg af 1 medlem til bestyrelsen for perioden 1. september 2009 til 31.
august 2013
Ifølge ny Bekendtgørelse om Charlottenborg vedtaget den 2. juli 2009 skal Akademiraadet, Kunstrådet
og Kunstakademiets Billedkunstskoler hver udpege ét medlem til bestyrelsen, som beskikkes af kulturministeren for en 4-års periode.
Rådet pegede på:
Billedkunstneren Katya Sander og maleren Henrik Jørgensen.
Rådet pegede også på alternative kandidater, hvis de udpegede ikke kan påtage sig hvervet.
MEDDELELSER
FU-møde 25. august 2009
Til stede: Kristine Jensen, Stig L. Andersson, Sophia Kalkau, og Mette Gitz- Johansen samt dirigent
Carsten Hoff.
Foruden rådets dagsordenspunkter til dette møde, drøftede FU følgende:
Forvaltning af rådets legater
Den 27. maj 2009 havde FU møde med henholdsvis direktør Søren Friis i Forvaltningsinstituttet og
Henrik Müthel fra Carnegie Bank, hvor der blev orienteret om forvaltningen og afkastet af akademiets legater– bl.a. i lyset af den finansielle krise.
FU drøftede, om man evt. skulle ændre forvaltningen af legaterne. Inden en beslutning tages anmodes
rådsvalgt medlem, Bodil Nyboe Andersen, om rådgivning.
Økonomi og sekretariat
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Notat af 11. august, budgetopfølgning for jan. - juli 2009, var udsendt med dagsordenen og blev gennemgået. Økonomien er stram.
Stillingtagen til tilbud på konservering
Patrick Kragelund skrev den 28. maj 2009 til sekretariatet, at han havde erfaret, at der under Stiftelsesfesten desværre skete en skade på en 1700-tals model til en statue forestillende Øresund, som på
grund af pladsproblemer i magasinet er placeret i rummet uden for Nordre Forsal. Fælleskonserveringen har den 11. juni givet et bud på, hvad det vil koste at reparere den, ca.
40.000 kr., et beløb som rådet ikke har til rådighed. Kristine Jensen og Anne Marie Nehammer har den
2. september drøftet sagen med Patrick Kragelund, og den stilles foreløbig i bero.
Ny rapport om erfaringer med ”Bydesign i København
Teknik- og Miljøminister Klaus Bondam sendte den 4. maj 2009 ”Ny rapport om erfaringer med ”Bydesign i København”, og der blev afholdt en konference den 12. juni, hvor flere rådsmedlemmer deltog.
Æresmedlem Ib Geertsen død
Æresmedlem maleren Ib Geertsen er den 3. juni 2009 afgået ved døden..
Akademimedlem Hanne Kjærholm død
Akademimedlem arkitekt Hanne Kjærholm er den 2. juni 2009 afgået ved døden.
1. suppleant arkitekt Hans Peter Hagens indtræder som medlem af Akademiet for
Orienteringsbrev fra Akademiraadet – juni 2009
Det andet i rækken af orienteringsbreve fra rådet er udsendt til ca. 125 tilmeldte den 19. juni 2009.
Brevet ligger på rådets hjemmeside under fanen Information/ orienteringsbrev.
Rigsrevisionen foretager lønrevision hos Akademiraadet
Rigsrevisionen har i brev af 3. august anmodet om at modtage materiale, hjemmel og dokumentation
for 5 stikprøvevise lønudbetalinger i 2008/2009. Sekretariatet har afsendt svar med det ønskede materiale, fristen var den 12. august, og Rigsrevisionens bemærkninger og anbefalinger afventes.
Rigsrevisionen har revideret rådets regnskaber i 2006 og rådets årsrapport i 2008.
Høring over udkast til bekendtgørelse om repræsentantskabet for Statens Kunstråd (35.01.17)
Kulturministeriet har den 15. juli 2009 fremsendt udkast til bekendtgørelse om repræsentantskabet for
Statens Kunstråd i høring med frist for svar den 19. august 2009. Sekretariatet har anmodet om at få
forlænget høringsfristen til efter rådets møde den 2. september. Det drejer sig om mindre ændringer i
sammensætning og beskikkelse af repræsentantskabet og berører ikke rådets udpegning af 1 medlem
til repræsentantskabet. Ministeriet har den 10. august svaret, at det ikke er muligt at få forlænget fristen, og at der derudover er tale om en høring af rutinemæssig og formel karakter, hvortil der ikke
forventes at være så mange indholdsmæssige kommentarer.
Ændring i lov om Kunstrådet (35.01.17)
Den 16. januar 2009 udtalte rådet sig om ændringsforslag til lov om Kunstrådet og lov om Statens
Kunstfond. Loven er vedtaget den 12. juni, og de væsentligste ændringer er følgende:
• Kunstrådets navn ændres til Statens Kunstråd.
• Der udpeges én fælles formand til Statens Kunstråds to udvalg for billedkunst ved skiftet til nyt
råd pr. 1. april 2011.
• Medlemmer af Statens Kunstråd og dets udvalg og af Statens Kunstfonds udvalg kan nu umiddelbart efter deres beskikkelsesperiodes ophør beskikkes som medlem af repræsentantskabet for
Statens Kunstråd og af Statens Kunstfonds repræsentantskab.
• Repræsentantskabsmedlemmer kan nu genbeskikkes én gang i umiddelbar forlængelse af en beskikkelsesperiode.
• Samtidigt medlemskab af de to repræsentantskaber er nu mulig for medlemmer udpeget af organisationerne og af KL.
• Repræsentantskabsmedlemmer kan nu umiddelbart efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes
enten som medlem af Statens Kunstråd og dets udvalg eller af Statens Kunstfonds udvalg.
• De to repræsentantskaber skal nu i fællesskab arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet.
Den Frie Udstillingsbygning
Yvette Brackman og Jytte Rex har accepteret rådets udpegelse som bestyrelsesmedlemmer, og i henhold til skrivelse af 10.6.2009 fra formanden for Den Frie Udstillingsbygning, Freddie Lerche, er de
udpeget fra 1. september 2009 – 31.12.2013.
Udtalelse om Den Frie Udstillingsbygning
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Den 5. juni 2009 har rådet til kulturminister Carina Christensen, overborgmester Ritt Bjerregaard og
Den Frie Udstillingsbygnings bestyrelse (kopi til pressen) sendt nedennævnte åbne brev:
”Akademiraadet glæder sig over, at kulturministeren, særligt i disse krisetider, har prioriteret at finde en fornuftig og funktionel ordning for Den Frie Udstillingsbygnings fortsatte eksistens.
Akademiraaadet har tidligere i maj 2008 opfordret Kulturministeriet, Københavns Kommune, og Kunstnersammenslutningen Den Frie til i fællesskab at finde en ordning. Der er nu fundet en ordning mellem Den Fries bestyrelse og Kulturministeriet, som foreløbig sikrer stedet. Kulturministeriet indskyder 1,2 millioner kr. årligt i
en 4 årig periode og samtidig forpligter det nuværende Billedkunstudvalg under Kunstrådet sig til at bevilge
600.000 kr. årligt til driften.
Den Fries Udstillingsbygning i København har i lang tid været lukningstruet på grund af utrygge økonomiske
rammer. Et økonomisk kollaps har derfor været et reelt fremtidsperspektiv for bestyrelsen. Kunstnersammenslutningen Den Frie, der ejer og bestyrer den markante bygning, er en selvstændig forening, og den er lige som
alle mulige andre underlagt krav om økonomisk rentabilitet. Dette perspektiv er ofte ødelæggende for kunstlivets
mangfoldighed og udstillingspotentiale, og i dette tilfælde ville det have været en kedelig afslutning for en udstillingsbygning, der siden 1914 år har tjent som et vartegn for et kunstnerdrevent udstillingssted med stor publikumssøgning
Fremover skal der skelnes imellem selve udstillingsbygningen og Kunstnersammenslutningen Den Frie, og
blandt andet skal sammenslutningen fremover selv ind i ansøgningsfeltet på lige fod med andre sammenslutninger. Udstillingsbygningen får en selvstændig bestyrelse, bestående af bygningskyndige, økonomiske og kunstfaglige kompetencer, der skal følge bevillingen/økonomien til stedet. Den kunstneriske profil skal tilrettelægges af et
fagudvalg bestående af fire herboende kunstnere, hvoraf Akademiraadet skal udpege to af medlemmerne.
Tak til kulturministeren for dette initiativ. ”
Censorer til statens arkitektskoler 2009-2013
Kopi af det brev, som rådet havde sendt til de 112 udpegede censorer, samt navnelisten over de udpegede var udsendt med dagsordenen.
I brevet orienteredes de 112 censorer om deres udpegelse samt om rådets høringssvar af 21.4.2009 til
Kulturministeriet om drift og organisering af censorordningen.
Kunsthal Charlottenborg – høringssvar vedr. ny Bekendtgørelse (35.01.02)
Den 28. maj fremsendte Kulturministeriet udkast til ny bekendtgørelse for Kunsthal Charlottenborg til
høring i rådet. Formanden har efter aftale med faggruppeformændene den 11. juni 2009 fremsendt
følgende høringssvar.
Akademiraadet har modtaget udkastet til Bekendtgørelse om Kunsthal Charlottenborg den 28. maj 2009 med
svarfrist den 11. juni.
Rådet skal indledningsvis beklage den situation Charlottenborg Kunsthal er kommet ud i og udtrykke håb om, at
der fremover kan skabes bedre og klarere vilkår for det enestående udstillingssted, som Charlottenborg Kunsthal
er.
For stedets fremtidige succes og profil som et seriøst, alsidigt og spændende udstillingssted er det af central betydning, at der afsættes tilstrækkelige midler til at gennemføre udstillinger af høj kvalitet særligt i tider, hvor det
er vanskeligt at skaffe sponsorater. Med den nuværende fastholdelse af finanslovsbevillingen til stedet, er rådet
stærkt i tvivl, om dette er tilfældet.
Rådet har følgende bemærkninger til udkastet:
§1 Formål og opgave
Det bør indføjes i formålserklæringen, at kunsthallen skal afspejle kunstlivets mangfoldighed og vise dansk og international samtidskunst af høj kvalitet.
§ 2 Bestyrelse
Det er fornuftigt at reducere bestyrelsen fra 12 til 6 medlemmer indeholdende ledelses- og erhvervsmæssige kompetencer. Rådet finder dog, at det er vigtigt at sikre, at bestyrelsens flertal består af kunstfaglige personer, særligt
medlemmer med kunstnerisk indsigt fra egen praksis således, at Kunsthallen fortsat har forbindelse til billedkunstnerstanden. Rådet skal desuden henstille til, at formanden for bestyrelsen til enhver tid er billedkunstner.
Kunstrådets udpegning af 1 medlem stiller rådet sig undrende overfor. Kunstrådets primære opgave er at yde
støtte til kunst, og det forekommer som en uhensigtsmæssig og uheldig sammenblanding af Kunstrådets opgaver, at det skal have udpegningsret til et organ - en institution, der kan være en potentiel ansøger, direkte eller
indirekte.
Rådet skal derfor henstille til ministeren at overveje dette forhold og i stedet lade Akademiraadet udpege 2 medlemmer, alternativt Akademiraadet 1 medlem og de kunstfaglige organisationer 1 medlem.
§ 3 Bestyrelsens opgaver
Stk. 2 - Det er glædeligt, at bestyrelsen ansætter Kunsthal Charlottenborgs direktør.
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Stk. 3, (jf. § 5 stk.3) - Bestyrelsens indflydelse på udstillingsplanerne bør præciseres, således at der ikke opstår
uklarhed om kompetenceforholdet mellem direktøren og bestyrelsen på dette væsentlige område. Det bør indføjes,
at udstillingsplanerne enten skal godkendes eller ikke-godkendes af bestyrelsen.
§ 3 bør desuden indeholde en bestemmelse om, at bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.
§ 7 Regnskab
Rådet går ud fra, at kunsthallen i lighed med andre statslige institutioner er underlagt kravet om at aflægge årlig
beretning til ministeriet. Hvis ikke dette er tilfældet, bør der indføjes et krav om det.
Henvendelse fra Trapholts direktør Britta Tøndborg
Britta Tøndborg henvendte sig til rådet den 7. maj, idet hun var bekymret for Franciska Clausens
glasmosaik fra 1971 i Albertslund, der skal flyttes i forbindelse med et renoveringsprojekt. Mette GitzJohansen påtog sig at undersøge sagen nærmere, og alt er i den skønneste orden og i gode hænder,
hvilket efterfølgende er meddelt Trapholt. Britta Tøndborg har efterfølgende den 15. juni skrevet til
rådet:
”Jeg har talt med Margrethe Agger i telefonen i fredags og efter at have hørt hvad hun og Albertslund
Kommune har sat i værk for at nedtage og endda genopsætte Franciska Clausens mosaik, så er jeg
overbevist om at værket er i de bedste hænder.
Det må være op til Akademirådet, om man vil besigtige i forbindelse med opsætningen - det kan jo
aldrig skade. Tak fordi I støttede og gik ind i sagen.”
Postdanmarks frimærkeudvalg
Lars Ravn har fremsendt evalueringsrapport om sit medlemskab af udvalget.
Ny portal for bygningskulturen
Bygningskultur Danmark lancerer den 26.august portalen www.bygningskultur.dk, der som den første web-tjeneste i Danmark stiller skarpt på det samlede udbud af nyheder og arrangementer om historiske bygninger. Her vil man fremover kunne få det store overblik og samtidig kunne debattere
bygningskulturelle spørgsmål med de vigtigste aktører på området.
Eventuelt
Foræring af skulptur til kunstsamlingen
Rådet er telefonisk blevet tilbudt en skulptur af maleren Aksel Jørgensen udfærdiget af afdøde billedhugger Einar Christensen. Rådet måtte desværre takke nej til dette generøse tilbud.
Visionsudvalgets rapport og vedtægtsændringsforslag til § 21
Formanden meddelte, at hun gerne vil have en mere tilbundsgående drøftelse af rådets holdning til
Visionsudvalgets rapport og prioritering af udvalgets forslag samt en konsekvensanalyse, hvilket der
var bred opbakning og enighed om.
Det endelige resultat af spørgeskemaundersøgelsen foreligger på næste møde i forretningsudvalget
den 22. september og vil blive udsendt på mail til samtlige akademimedlemmer, jurymedlemmer og
jurysuppleanter.
Rådet vedtog desuden at drøfte timingen af et ændringsforlag til vedtægternes § 21 på næste møde,
hvad enten der foreligger et forslag fra vedtægtsgruppen eller ej.
Mandat til arkitektgruppen vedr. udtalelser om lands- og lokalplaner
Formanden gjorde opmærksom på, at der siden sidste møde var indkommet en stor mængde landsog lokalplaner, som kunne ses af dagsordenen til mødet i dag. Gregers Algreen-Ussing har tilbudt at
gennemgå og prioritere materialet, således at arkitektgruppen kan udfærdige svar inden udløb af diverse frister. Rådet gav arkitektgruppen mandat til dette.
Næste møde: Onsdag den 7. oktober 2009 kl. 16.00
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