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Endelig godkendelse af rådets forretningsorden
Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper
Statens Værksteder
Nyt rådsvalgt medlem af Akademiet
Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen
Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen
Statens Kunstfonds repræsentantskab
Proprietær Laurits Zacharias Jacobsens Legat
Stipendie- og Legatudvalget
Det Fynske og Det Jyske Kunstakademi
Frederiksholms Kanal 28, Anne MarieCarl Nielsens atelierbolig
Danmarks Kunstbiblioteks samling af arkitekturtegninger
Meddelelser
Eventuelt
Udkast til referat af mødet den 26. maj 2010 er godkendt på rådets møde den 1. september
Sager af mere internkarakter er ikke omtalt her.

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 26. maj 2010

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

Endelig godkendelse af rådets forretningsorden
Forslag til ændring af forretningsordenens § 9, fremlagt af arbejdsgruppen bestående af Lars Ravn,
Carsten Hoff, Lene Desmentik og Anja Franke, blev godkendt med en enkelt justering. Den endelige
forretningsorden 2010-2011 lægges på hjemmesiden og udsendes på mail til rådets medlemmer.
Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper i det kommende akademiår
A Udvalget for Kirkekunst – et stående udvalg
Rådet besluttede at genvælge alle medlemmerne og at overlade det til udvalget at vælge formanden
for det kommende år.
Udvalgets sammensætning 2010-2011 er herefter:
Ark. Karen Exner, Bente Lange, Ib Valdemar Nielsen og Kjeld Vindum.
Bhg. Marianne Jørgensen, Karin Lorentzen, Mikael Thejll og Erik Varming.
Mal. Sys Hindsbo, Karin Birgitte Lund, Bodil Nielsen og Leonard Forslund.
B Arbejdsgruppen vedr. atelier/kunstnerboliger
Arbejdsgruppen har eksisteret siden 2007. Inden rådets møde havde forretningsudvalget holdt møde
med følgende medlemmer af gruppen: Niels Reumert (formand), Karen Zahle og Eva Koch. Formanden orienterede om mødet, herunder at hun havde drøftet med Bkf, om forbundet kunne være inte-
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resseret i et samarbejde om at kortlægge mulighederne for at skaffe atelier/kunstnerboliger. Bkf havde stillet sig positiv, ligesom også arbejdsgruppens medlemmer, der havde været til mødet med FU
var det.
Rådet besluttede herefter at nedlægge arbejdsgruppen og rette en officiel henvendelse til Bkf om et
fremtidigt samarbejde.
C Ad hoc udvalget vedr. landskab
Udvalget består af arkitekterne Kristine Jensen og Jeppe Aagaard Andersen samt billedkunstnerne
Morten Stræde, Marianne Jørgensen og Inge Lise Westman. Udvalget har holdt sit første møde den 13.
april, men er ikke fuldtallig endnu.
Rådet besluttede at vente med at udpege de resterende medlemmer, indtil der er udarbejdet et kommissorium for udvalgets arbejde, hvilket fremlægges på rådets næste møde.
Statens Værksteder - Områdeudvalget for Konservering og Restaurering for perioden 1.6.2010 –
31.5.2013
Rådet udpegede på sidste møde Ulrik Staal Dinesen til ovennævnte områdeudvalg, men det har efterfølgende vist sig, at han allerede er udpeget af Konservatorskolen.
Rådet upegede i stedet Niels Borring, konservator på SMK.
Evt. udpegelse af 1 rådsvalgt medlem af Akademiet for perioden indtil 31.3.2014
Rådet besluttede at spørge ansvarshavende chefredaktør Lisbeth Knudsen, som har takket ja.
Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen - valg af 1 medlem for perioden 1.9.2010 – 31.8.2014
Rådet indstillede Veo Friis Jespersen og Jannik Seidelin.
Statens Kunstfonds repræsentantskab 1 medlem for den resterende del af valgperioden indtil 31.
oktober 2013
Rådet indstillede Henrik Jørgensen.
Proprietær Laurits Zacharias Jacobsens Legat
I år 2000 besluttede rådet, at rejselegaterne fortrinsvis skal udbetales i forbindelse med Guldmedaljekonkurrencer. Den nuværende økonomiske situation tillader ikke hensættelse af midler af Finanslovsbevillingen til Guldmedaljekonkurrence, og rådet drøftede derfor, om de 78.975 kr., der er til rådighed
som præmie- og rejselegater, skal udbetales nu, eller om der skal spares mere op.
Rådet besluttede, at der foreløbig skal spares op til en ny Guldmedaljekonkurrence og ikke uddeles
nogen midler.
Stipendie- og Legatudvalget
Udvalgets sammensætning 2010:
Medlem: Mette Kit Jensen, suppl. Birgit Johnsen.
Medlem: Anders Bonnesen, suppl. Jens Haaning.
Medlem: Troels Aagaard, suppl. Camilla Nørgård.
Medlem: Lisbeth Hermansen, suppl. Lise Nørholm.
Det Fynske 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
til fuldgyldige statslige akademier på linje med Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Rådet besluttede på sidste møde at støtte akademierne, og det udsendte udkast til skrivelse blev godkendt med enkelte justeringer. Udtalelsen lægges på rådets hjemmeside.
Frederiksholms Kanal 28, Anne Marie Carl Nielsens atelierbolig
Udkast til brev vedr. udlejningspraksissen i Slots- og Ejendomsstyrelsen, for så vidt angår nævnte bolig, blev drøftet.
Rådet besluttede, at formanden tager kontakt til Kulturministeriets departementschef, som efter sigende er inde i sagen, for at høre, hvor sagen står nu. Brevets afsendelse stilles i bero indtil nærmere
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afklaring.
Danmarks Kunstbiblioteks samling af arkitekturtegninger
Rådet besluttede at tage sagen op igen på næste møde, idet ikke alle rådsmedlemmer var informeret
om materialet i sagen.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2010 kl. 15 - 19.
Til stede: Mette Gitz-Johansen, Carsten Hoff, Anja Franke, Lars Ravn og Lene Desmentik.
Ud over gennemgang af udkast til dagsordenen for rådets møde den 26. maj forberedte forretningsudvalget: Møde med Arbejdsgruppen vedr. atelier/kunstnerboliger den 26. maj, møde med Ole Sporring senere samme dag samt møde med Juryen den 18. maj. Forretningsudvalget drøftede desuden
forslag til steder for afholdelse af rådets heldagsmøde den 1. september 2010 samt forslag til ny § 9 i
rådets forretningsorden om medaljedrøftelserne.
Rådets økonomi
Der er afholdt møde om rådets økonomiske situation med departementschef Karoline Prien Kjeldsen
den 5. maj 2010, hvor Kristine Jensen, Mette Gitz-Johansen og Anne Marie Nehammer deltog. Der
kunne ikke som tiltrængt opnås en bevillingsforhøjelse, og det blev aftalt, at kontorchef Karin Marcussen og Anne Marie Nehammer skal gennemgå rådets økonomi med henblik på evt. effektiviseringsgevinster.
Kunstsamlingen
Kulturministeriet er den 17. maj 2010 ansøgt om kr. 95.000 til en gennemgang af Kunstakademiets malerisamling (ca. 211 værker) ved firmaet Fælleskonserveringen i Helsingør.
Ny Ellebjerg-området, forslag til lokalplan
Rådet har den 25. maj fremsendt følgende høringssvar til Københavns kommune, Center for Bydesign. Udtalelsen ligger på hjemmesiden.
Eventuelt
Bro over Christianshavns Kanal
Udkast til udtalelse om kommunens manglende udarbejdelse af forslag til lokalplan vedr. bro over
Christianshavns Kanal blev godkendt med enkelte justeringer og er den 31. maj sendt til overborgmester Frank Jensen. Udtalelsen ligger på hjemmesiden.
Superhospitaler
Lars Ravn opfordrede til nedsættelse af en arbejdsgruppe til at belyse det æstetiske perspektiv i forbindelse med de kommende byggerier af ”superhospitaler”.
Rådet tilsluttede sig ideen, og arbejdsgruppen, Lars Ravn, Toni Larsen og evt. Hans Peter Hagens udarbejder et oplæg, hvorefter punktet sættes på dagsordenen.
Kunstdiskussion
Jette Gejl Kristensen fortalte, at prof. Jørgen Langsted er blevet bedt af Kunstrådet om at give et bud
på pulsen i kunsten i dag, og at der er brug for forskellige perspektiver på dette emne - herunder fra
Akademiraadet.
Rådet tilsluttede sig og opfordrede Jette til at lave et diskussionsoplæg, som sættes på dagsordenen,
når det foreligger.

Næste møde onsdag den 1. september 2010 kl. 13.00.

