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Det Danske Institut i Rom – 1 medlem til bestyrelsen
Storm P. Museet - 1 medlem til bestyrelsen
Akademimøde den 24. februar 2010
Meddelelser
Eventuelt

Udkast til referat af mødet den 13. januar 2010 er godkendt på rådets møde den 10. februar.
Sager af mere intern karakter er ikke omtalt her.

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 13. januar 2010

Til stede:
Arkitekterne: Kristine Jensen (formand), Carsten Hoff (dirigent) og Gregers Algreen-Ussing.
Billedhuggerne: Anja Franke, Sophia Kalkau og Lene Desmentik.
Malerne: Mette Gitz-Johansen (faggruppeform.), Lars Ravn, Niels Reumert og Malene Landgreen
Afbud: Ark. Stig L. Andersson og bhg. Øivind Nygård.
Referent: Anne Marie Nehammer.

Det Danske Institut i Rom – 1 medlem (billedkunstner) til bestyrelsen for perioden 1. april 2010 –
31. marts 2014
Rådet besluttede at indstille billedkunstnerne Marianne Grønnow og Erick Øckenholt til Kulturministerens beskikkelse. Der blev udpeget alternative kandidater, såfremt de ovennævnte ikke kan påtage
sig hvervet.
Storm P. Museet - 1 medlem til bestyrelsen 1. januar 2010 – 31. december 2013
Rådet besluttede, mod sædvanlig rotationspraksis, at genudpege Peter Lautrup.
Akademimøde den 24. februar 2010 med valg af rådsmedlemmer pr. 1. april 2010
Rådet besluttede følgende dagsorden og mødeplan:
Kl. 16.00 – 16.30: Fællesmøde - introduktion af forslag til nye vedtægter.
Kl. 16.30 – 18.30: Møder i sektionerne, herunder valg af rådsmedlemmer pr. 1. april
2010 og drøftelse af forslag til nye vedtægter og evt. andre emner.
Kl. 18.30 – 19.45: Fællesmøde – resultatet af sektionernes valg af rådsmedlemmer.
Drøftelse af forslag til nye vedtægter.
Evt. emner fra akademiets medlemmer.
Kl. 20.00
Bespisning.
De rådsvalgte medlemmer inviteres til fællesmødet kl. 18.30 samt efterfølgende bespisning.

Meddelelser
Monument over Danmarks internationale indsats efter 1948
Konkurrencen er nu afgjort, og ved et pressemøde 1. december 2009 blev det offentliggjort, at Finn
Reinbothe er vinder. Arbejdet med at færdiggøre projektet bliver nu indledt, og der er grundstensned-
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læggelse 5. september 2010, hvis alt går vel. Det er hensigten, at monumentet kan afsløres af Hendes
Majestæt Dronningen i 2012.
Udpegelse af ca. 3 kandidater til EVA
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) anmodede den 25. november rådet om at udpege ca. 3 kandidater til de eksterne, faglige ekspertpaneler, som EVA skal udpege i forbindelse med den igangværende
akkreditering af bachelor- og kandidatuddannelsen til arkitekt på hhv. Kunstakademiets arkitektskole
og arkitektskolen i Århus.
Rådet overlod til formanden at udpege 3 kandidater blandt de af rådet udpegede censorer. Mikkel
Frost, Helle Juul og Anna Maria Indrio har accepteret udpegelsen, som er meddelt ”EVA” i mail af 14.
december 2009.
Københavns kommunes ”flexibel udlejning” af almene boliger
Rådet har den 9. december 2009 skrevet til borgmester Klaus Bondam:
”Akademiraadet er blevet bekendt med Københavns kommunes regler om ”flexibel udlejning” af almene boliger.
Hensigten med denne udlejningsform fremgår blandt andet af notat af 23. april 2009 fra Teknik og Miljøforvaltningen til borgmesteren. Dette notat modtog repræsentanter for Akademiraadet på mødet på borgmesterens kontor 29. april 2009.
I forbindelse med en ”helhedsplan for Kongens Enghave” - vedtaget af borgerrepræsentationen 30. oktober 2008
foreslås det, ”at der skal ses nærmere på mulighederne for via regler for flexibel udlejning, at tilgodese studerende fra de kreative uddannelsesinstitutioner og beskæftigede inden for de kreative erhverv ved udlejning af almene
boliger” af hensyn til bolig– og byområdet med det overordnede formål at sikre en afbalanceret befolkningssammensætning.
Aftalen gælder foreløbig for perioden 2009-2010.
Akademiraadet har i de sidste par år arbejdet med at undersøge, hvorledes man i det almene boligbyggeri kunne
skabe bedre bolig- og arbejdsmuligheder for kunstnere, det vil sige billedkunstnere og arkitekter, hvoraf mange
har utilfredsstillende bolig- og arbejdsforhold. I tiltro til den positive virkning det ville kunne have for boligområders og bydeles miljø med det islæt af kreative ressourcestærke indflyttere samtidig med ønsket om at forbedre
boligforholdene for kunstnere har repræsentanter for Akademiraadet drøftet løsninger af netop den art, som notatet beskriver med mange forskellige parter.
Akademiraadet ønsker derfor hermed at udtrykke sin store tilfredshed med dette eksperiment i kommunernes og
boligorganisationernes regi med ”flexibel udlejning” af familieboliger i det almene boligbyggeri til kunstnere.
Man har noteret sig, at det sker i fortsat respekt for de almene boligselskabers første pligt til at skaffe alle adgang
til en almen bolig”.
Klaus Bondam har den 18. december 2009 takket for brevet og bemærket, at han forsat afventer en
kortlægning af de lokale behov og ønsker.
Kunstsamlingen – Dajons skupltur
Pontus Kjerrman har i december 2009 generøst tilbudt at istandsætte den beskadigede Dajons skulptur - Østersøen, 1783.
Region Syddanmarks byggepolitik
Den 15. december har rådet modtaget en mail fra afgående regionsrådsmedlem Lykke Debois, der
anmoder om, at den medsendte hensigtserklæring, som på SF’s foranledning er indføjet i regionens
byggepolitik erindres. ”Ved nybygninger og større ombygninger over 10 mio. kr. afsættes ½ pct. af byggesummen til kunstnerisk udsmykning. For at sikre en høj kvalitet i valg af kunst/udsmykning i større byggesager
med kunstbudget på 2 mio. kr. og derover, bør der inddrages uvildig ekstern bistand f.eks. efter udpegning fra
Akademirådet. Denne bistand bør inddrages tidligt i byggefasen for at sikre sammenhængen i forhold til arkitektur og funktion. Ved mindre opgaver kan inddrages anerkendte kunstkonsulenter”.
Eventuelt
Renovering af trekantanlægget mellem Grønningen og St. Kongensgade
Kirsten Justesen havde til Mette Gitz-Johansen og rådets evt. behandling fremsendt en artikel fra CityAvisen 16.12.2009, hvoraf det fremgik, at Teknik- og Miljøudvalget har godkendt at modtage en gave
fra en ejendomsinvesteringsvirksomhed, hvilket ifølge artiklen vil medføre en ændring af trekantområdet, hvor skulpturen udført af Anne Marie Nielsen er placeret. Af artiklen fremgik endvidere, at
skulpturen i forbindelse med ændringerne skal belyses.
På baggrund af net-udskrift af Københavns kommunes behandling af punktet besluttede rådet at
spørge Carl Nielsen og Anna Marie Carl Nielsens legatbestyrelse, om de er opmærksomme på forholdet om belysning af skulpturen.
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Indkomne arkitektsager siden sidste møde
På dagsorden var anført, hvilke arkitektsager, der var indkommet siden sidste møde, og sektionen
indstillede til rådet, at følgende sager blev behandlet:
1. Forudgående høring om opstilling af vindmøller i København.
2. By- og Landskabsstyrelsens landsplandirektiv, der træder i kraft 15.1.2010, om krydstogtterminal i
Københavns Nordhavn.
3. Stibroer over inderhavnen og kanaler på Christianshavn.
4. Bro over Christianshavns Kanal - Nordeas Fond
5. Hotel Scandinavia”.
Rådet gav arkitektsektionen mandat til at udfærdige høringssvar/udtalelser i ovennævnte sager.

Næste møde: Onsdag den 10. februar 2010 kl. 16.00

