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Den videre proces mht. Akademiets vedtægter
Statens Værksteder –indstilinger af medlemmer
Danmarks Keramikmuseum – bestyrelsesmedlem
Det Fynske - og Det Jyske Kunstakademi
Frederiksholms Kanal 28
Høring vedr. europæisk kulturarvsmærke
Meddelelser

Udkast til referat af mødet den 21. april 2010 er godkendt på rådets møde den 26. maj.
Sager af intern karakter er ikke omtalt her.

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 21. april 2010

Til stede:
Arkitekterne: Carsten Hoff, Hans Peter Hagens og Torben Schønherr.
Billedhuggerne: Lene Desmentik, Anja Franke, Jette Gejl Kristensen og Sophia Kalkau.
Malerne: Mette Gitz-Johansen (formand), Leif Kath, Toni Larsen og Lars Ravn
Afbud: Ark. Gregers Algreen-Ussing og Jeppe Aagaard Andersen
Referent: Anne Marie Nehammer

Drøftelse af den videre proces mht. Akademiets vedtægter
Forslaget til nye vedtægter, udsendt med dagsordenen, blev godkendt af et énstemmigt råd med korrektion til § 21 stk. 2 og stk. 3, der indebærer, at der skal 35 stemmer for vedtagelse af ændringsforslag.
Derudover blev § 13 om formændenes genvalg korrigeret, således at det ikke kan misforstås, at man
kun kan sidde på disse poster i 4 år i alt. Forslaget sendes med rådets anbefaling, efter en finpudsning
af formuleringerne, til afstemning i Akademiet, hvor der er 3 ugers frist for stemmeafgivning.
Statens Værksteder -indstilling af medlemmer til Værkstedsrådet samt 3 områdeudvalg for perioden 1.6.2010 – 31.5.2013
Rådet indstillede følgende til:
Værkstedsrådet
Eva Steen Christensen/Kristoffer Ørum.
Områdeudvalget for Kunsthåndværk
Louise Hindsgavl/Kim Buck.
Områdeudvalget for Industriel Design
Kasper Salto/Cecilie Mantz.
Områdeudvalget for Konservering og Restaurering
Marianne Dupont/Ulrik Staal Dinesen.
Der blev indstillet alternative kandidater, såfremt de oven for nævnte ikke kan påtage sig hvervet.
Danmarks Keramikmuseum – bestyrelsesmedlem fra 1.7.2010 – 30.6.2012
Rådet udpegede Gunhild Rudjord.
Der blev udpeget alternativ kandidat, såfremt Gunhild ikke kan påtage sig hvervet.
Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi
Det Fynske og Det Jyske Kunstakademis rektorer, Merete Jankowski og Jesper Rasmussen, har i brev
af 4. marts 2010 bedt om Akademiraadets støtte til bestræbelserne på at få ændret akademiernes status
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til fuldgyldige statslige akademier på linje med Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Rådet besluttede at støtte akademierne, og der udarbejdes udkast til skrivelse til godkendelse på næste møde.
Frederiksholms Kanal 28, Anne Marie Carl Nielsens atelierbolig
Karen Zahle har i mail af 6. april – og efter aftale med Carsten Hoff – bedt om at få atelierboligen Frederiksholms Kanal 28 sat på dagsordenen.
Rådet behandlede ”atelierboligsagen” på sit møde i februar og tilkendegav, at dette ikke var en sag,
rådet ville tage op, men henstillede til gruppen evt. at kontakte Else Marie Bukdahl, tidligere rektor
for Billedkunstskolerne.
Carsten Hoff fremlagde sagen på ny og redegjorde for den symbolske og historiske betydning boligen
har.
Rådet besluttede at overlade sagen til forretningsudvalget for at drøfte denne med arbejdsgruppen for
atelier/kunstnerboliger ved det planlagte kommende møde med gruppen, idet sagen rettelig kan siges
at høre hjemme hos Bkf/Arkitektforbundet.
Høring vedr. etablering af et europæisk kulturarvsmærke i EU-regi
Kulturministeriet, fuldmægtig Jakob Broberg Lind, har den 9. april 2010 fremsendt forslag til EuropaParlamentets og Europarådets gennemførelse af et EU-initiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke til høring hos Akademiraadet.
Rådet tilkendegav, at der ikke var nogen bemærkninger til forslaget, hvis intentioner er udmærkede.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde afholdt den 20. april. Til stede: Carsten Hoff, Anja Franke og Lars Ravn. Ud
over gennemgangen af rådets dagsorden for mødet den 21. april 2100, drøftedes bl.a.:
Evaluering af Stiftelsesfesten afholdt den 25. marts 2010.
Til stede ca. 134 personer.
- Festforelæser: Astrofysiker Anja C. Andersen, "Rummets arkitektur”. Talen ligger på hjemmesiden.
- Musik: Coco Malaika (sang) og August Rosenbaum (Klaver): Far Cry (Quadron), Day (Quadron),
Herfra Hvor Vi står (Skousen/Ingemann)
- Præsidentberetning sættes på rådets hjemmeside.
- Billeder ved festen taget af fotograf Anders Sune Berg. 2 CD’er modtaget.
- Æresmedlem: Kunsthistoriker, dr.phil. Else Marie Bukdahl blev udnævnt.
Der blev uddelt følgende medaljer:
C.F. Hansen Medaillen: Arkitekten Erik Hansen
Thorvaldsen Medaillen: Billedhuggeren Morten Stræde og billedhuggeren Elisabeth Toubro
Eckersberg Medaillen: Arkitekterne Thomas Carstens, Anna Maria Indrio, 3 arkitekter sammen: Mikkel Nordberg, Nils Holscher og Claus Sivager. Billedhuggerne Kirsten Dufour + Finn Thybo Andersen
sammen samt maleren Peter Callesen.
Thorvald Bindesbøll Medaljen: Keramiker Esben Lyngsaa Madsen
N.L. Høyen Medaljen: Kunstkritiker Mette Sandbye.
Rådets årsrapport 2009
Departementet har den 22. marts 2010 meddelt, at rådets årsrapport 2009 er godkendt uden bemærkninger. Rapporten ligger på hjemmesiden.
Referat af Fællesudvalgets møde tirsdag den 16. marts 2010
Af referatet fremgår bl.a., at rådet nu søger Kulturministeriet om midler (95.000 kr.) til konservatorgennemgang af Kunstsamlingen, begyndende med malerisamlingen, ca. 211 malerier.
Krydstogtsterminal ved Københavns Nordhavn
Rådet har ved skrivelse af 20. januar 2010 fremsendt klage over miljøvurderingen af landsplandirektiv
om Krydstogtsterminal i Københavns Nordhavn.
- klagen kan ses på rådets hjemmeside under rådet fanen udtalelser og indsigelser.
Naturklagenævnet har i skrivelse af 11. marts 2010 afvist at behandle klagen med den begrundelse, at
”Akademiraadet er ikke omfattet af den generelle klageberettigede i stk. 3, andet led om landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af natur eller varetagelsen af væsentlige bru-
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gerinteresser inden for arealanvendelsen. Naturklagenævnet finder endvidere ikke, Akademiraadet
har en sådan konkret interesse i udarbejdelsen af en miljøvurdering for etablering af Krydsterminal
ved Københavns Nordhavn, at rådet kan anses for at opfylde kravet til retlig interesse i miljøvurderingslovens § 16, stk. 3, 1. led.
Akademiraadet kan på denne baggrund ikke anses for klageberettiget efter miljøvurderingsloven i
nærværende sag. Klagen over miljøministerens afgørelse om udstedelse af cirkulære om Landsplandirektiv om krydstogtsterminal ved Københavns Nordhavn med tilhørende miljøvurdering må på denne baggrund afvises fra realitetsbehandling.
Afgørelsen er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets vegne.
Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens §58,
stk. 4. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62,
stk. 1.”
Henvendelse fra kulturkonsulent C. Grønholdt-Pedersen - Stevns Bibliotek
Rådet har den 21. april modtaget en forespørgsel fra ovennævnte om, hvorvidt rådet kan være Stevns
kommune behjælpelig med en kunstnerisk udvælgelse i en konkurrence, hvor 4 lokale billedkunstnere er indbudt til at komme med forslag til udsmykning af en ny mødesal til byrådet.
Rådet tilkendegav, at rådet ikke ønsker at påtage sig at udpege dommere til den allerede igangværende og inviterede konkurrence, der henvises til Bkf.

Næste møde i rådet er den 1. september 2010

