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Frederiksholms Kanal 28, atelierbolig
Danmarks Kunstbiblioteks samling af arkitekturtegninger
Høring vedr. ny bekendtgørelse -Statens Kunstfond
Guldagergaard, Næstved, udpegelse af 1 medlem
Kulturmiljøråd i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, udpegelse af
1 medlem
Kulturcentret Assistens
Ændringsforslag til valgreglement 2010
Rådets handlingsplan 2010-2013
Udkast til nyt reglement for rådets udvalg
Beretning 2007-2010
Storm P. –Museet
Meddelelser

Udkast til referat af mødet den 1. september 2010 er godkendt på rådets møde den 6. oktober.
Sager af mere internkarakter er ikke omtalt her.

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 1. september.
Til stede:
Arkitekterne: Gregers Algreen-Ussing, Jeppe Aagaard Andersen, Hans Peter Hagens og Carsten Hoff.
Billedhuggerne: Lene Desmentik, Anja Franke og Jette Gejl Kristensen.
Malerne: Mette Gitz-Johansen, Leif Kath, Toni Larsen og Lars Ravn
Afbud: Sophia Kalkau
Referent: Anne Marie Nehammer.
Ad hoc udvalget vedr. landskab
Et oplæg til et kommissorium for udvalget vedr. landskab udarbejdet af arbejdsgruppen bestående af
Anja Franke, Gregers Algreen-Ussing og Carsten Hoff var udsendt med dagsordenen. Stillingtagen til
oplægget blev udsat. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen, suppleret med Jeppe Aagaard Andersen,
arbejder videre med oplægget og fremlægger det og gruppens overvejelser omkring nedsættelse af et
landskabsudvalg på næste møde. Rådet besluttede herefter fortsat at stille ad hoc udvalgets arbejde i
bero.
Frederiksholms Kanal 28, Anne Marie Carl Nielsens atelierbolig
Udkast til brev vedr. Slots- og Ejendomsstyrelsens (SES) udlejningspraksis for ovennævnte bolig blev
godkendt til afsendelse til SES med kopi til kulturministeren.
Danmarks Kunstbiblioteks samling af arkitekturtegninger
Rådet godkendte brev til Patrick Kragelund, direktør for Danmarks Kunstbibliotek. Patrick Kragelund
inviteres til møde med rådet den 6. oktober kl. 17.00 for at drøfte forskellige spørgsmål vedr. samlingen.
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Høring af udkast til ny bekendtgørelse om indkøb og fordeling af de af Statens Kunstfonds
erhvervede kunstværker
Udkast til ny bekendtgørelse med bemærkninger var udsendt med dagsordenen. Rådet fandt, at
udkastet på mange måder indeholder positive og aktuelle fornyelser, men at særlig § 7 i forslaget var
problematisk. § 7 omhandler det forhold, at værker, der ikke vurderes som museumsrelevante efter 10
år, overgår som et ubetinget ejerskab til de institutioner, der har haft dem deponeret. Det blev herefter
overladt til formanden at udforme det endelige svar.
Guldagergaard, Næstved, udpegelse af 1 medlem til kunstfagligt råd for 3 år
Guldagergaards leder har i brev modtaget 7. juni 2010, spurgt, om rådet vil udpege et medlem til
kunstfagligt råd for en periode på tre år. Guldagergaards virkeområde omfatter samtidig dansk og international keramisk kunst, håndværk og design. Rådet besluttede at udpege Tine Hecht-Pedersen.
Udpegning af 1 medlem til flerkommunalt Kulturmiljøråd i Kulturregion Midt- og Vestsjælland,
for perioden indtil 31. december 2013
Direktøren for kulturregion Midt- og Vestsjælland har i brev af 8. juni 2010 anmodet rådet om at
udpege et medlem, idet 5 kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland (Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø) er blevet enige om at nedsætte et flerkommunalt Kulturmiljøråd med formålet ”at rådgive offentlige myndigheder med henblik på at undersøge de kulturhistoriske og bygningskulturelle
værdier i den fysiske planlægning i lokalområdet”.Rådet besluttede at udpege Ole Broager.
Kulturcentret Assistens, anmodning om at tidligere styregruppe vedr. Assistens kirkegård vækkes
til live igen
Kulturcenteret Assistens, der er et statsanerkendt Videns Pædagogisk Aktivitets Center med forskning og formidling på internationalt niveau, har i brev af 30. juni 2010, til rådet samt til Københavns
Overborgmester, Kultur- og Fritidsborgmester, Teknik og Miljøborgmester, stadsarkitekten, Det særlige Bygningssyn, direktøren i Ørestadsselskabet og Nørrebro Lokaludvalgs formand, udtrykt bekymring over udviklingen på Assistens Kirkegård, ”hvor kortsigtet økonomisk tænkning er ved at ændre
kirkegården bort fra den i 1989 vedtagne Dispositionsplan 2020, accentueret med en påtænkt om- og
udbygning af den tidligere inspektørbolig mod Kapelvej.”
Kulturcentret anmoder ovennævnte instanser om, at den tidligere i 1980 nedsatte styregruppe, vækkes til live igen.Rådet besluttede at tilkendegive sin støtte til at nedsætte styregruppen igen.

•
•
•

•

Drøftelse og accept af ændringsforslag til valgreglement 2010
Som følge af nye vedtægter for Akademiet skal der foretages ændringer i Valgreglementet for bl.a.
Kunstnersamfundets valg til Akademiet og til Juryen. Rådet godkendte, at udkastet, der er under
udarbejdelse, indeholder følgende ændringer i forhold til reglementet 2004:
Listen over KS-medlemmerne (valglisten) vil ikke som sædvanlig blive udsendt med adviseringen af
valget i december 2010, da valglisten kan ses på hjemmesiden.
Kandidatblanketterne vil kun kunne hentes på hjemmesiden, og de skal udfyldes elektronisk. Kandidatpræsentationerne vil blive lagt på rådets hjemmeside.
Stillersystemet afskaffes i sin nuværende form, og der skal udarbejdes en kandidatpræsentation indeholdende en beskrivelse af kandidatens faglige felt og en beskrivelse af vision/mål med kandidaturet
på max. ½ A4 side (1.100 anslag). Såfremt det ønskes, kan kandidaten skrive navne på evt. stillere på
sin præsentation.
Valgmødet, der er planlagt til 9. januar 2011 bliver primært et valgpræsentationsmøde.
Godkendelse af udkast til rådets handlingsplan 2010-2013
Rådets endelige godkendelse af det udsendte udkast til handlingsplan 2010-2013 blev udsat til næste
Rådet drøftede herefter vigtigheden af at få taget fat på væsentlige visionsdiskussioner inden for arkitektur og billedkunst. Rådet besluttede, at Jette Gejl udarbejder et oplæg til næste møde om kunstens
betydning i samfundet i dag, og Jette opfordrede forsamlingen til at sende forslag eller input til diskussionsoplæg til hende.
Rådet besluttede desuden at afsætte ca. ¾ time på de kommende møder til disse visionsdiskussioner,
og at punktet sættes på, som noget af det første på dagsordenen.

3.

Godkendelse af udkast til nyt reglement for rådets
Udkast til nyt reglement for rådets stående og midlertidige udvalg blev udsat til næste møde.
Beretning 2007-2010
Rådet godkendte, at beretningen af økonomiske og ressourcemæssige grunde ikke udsendes til
samtlige ca. 1400 medlemmer af Kunstnersamfundet (KS-medlemmer). I stedet tilbydes KSmedlemmerne at rekvirere den. Den gøres tilgængelig på hjemmesiden og lægges frem ved de arrangementer, der er planlagt – eksempelvis Kunstnersamfundets Dag en den 9. december 2010, valgmødet den 12. januar 2011, Akademimødet den 9. marts 2011 og Stiftelsesfesten den 31. marts 2011.
Storm P. –Museet - 1 medlem til bestyrelsen for perioden indtil 31.12.2013
Peter Lautrop, der af rådet er udpeget som medlem af bestyrelsen i Storm P.- Museet, har ønsket at
fratræde, og rådet udpegede Erik Clausen, som hans afløser.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 23. august 2010
Til stede: Mette Gitz-Johansen, Carsten Hoff, Anja Franke, Lars Ravn og Lene Desmentik. Ud over
gennemgang af udkast til dagsordenen for dette rådsmøde tog Forretningsudvalget den udsendte
budgetopfølgning samt rådets økonomi for perioden januar-juli 2010 til efterretning.
Rigsrevisions rapport om den afsluttende revision af Akademiraadets regnskab for 2009 (10.02)
Rigsrevisionen har den 12. juli meddelt, at Akademiraadets regnskab for 2009 er gennemgået. Rigsrevisionen skriver i sin konklusion på afsluttende revision: ”Rigsrevisionen vurderer på baggrund af sin
regnskabsanalyse samt ledelsens regnskabsgodkendelse, at ledelsen af Akademiraadet har sikret, at
der er foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller ved godkendelsen af regnskabet,
hvilket medvirker til at sikre, at regnskabet er rigtigt, dvs. ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.”
Atelierboliger
Bkf, som har indvilget i at videreføre arbejdet mht. at kortlægge mulighederne for etablering af atelier/kunstnerboliger i almene boliger, har v/forretningsfører Klaus Pedersen, den 24. juni 2010 meddelt
følgende:
”På bestyrelsesmøde gd. her i Bkf var der enighed om at nedsætte et boligudvalg og altså fortsætte det
arbejde, som jeres arbejdsgruppe har igangsat. Jeg vil derfor indkalde arbejdsgruppen til møde – efter
sommerferien – sammen med repræsentanter herfra.”
Karen Zahle har den 7. juli til rådets kontor indsendt en sammenfatning af det tidligere udvalgs arbejde. Sammenfatningen er videresendt til Bkf.
Dispositionsbegrænsning i 2010
Kulturministeriet har den 10. juni 2010 meddelt, at alle statsinstitutioners driftsbevillinger i 2010 bliver
nedsat med 1 procent, samt at forbruget af overført overskud skal begrænses. Begrænsningen af forbruget af det overførte overskud kan få uheldige konsekvenser, idet rådet fra 2009 til 2010 har overført
et overskud på 287.000 kr., som er sparet op til afholdelse af det kommende valg samt udarbejdelse af
beretning 2007-2010. Sekretariatet har søgt ministeriet om tilladelse til at bruge mindst 200.000 kr. af
denne opsparing til beretning og valg, men er uden svar.
Krydstogtsterminal ved Københavns Nordhavn (25.02a)
Som det fremgår af rådets referat 21. april 2010, har rådet ved skrivelse af 20. januar 2010 fremsendt
klage til Naturklagenævnet over miljøvurderingen af landsplandirektiv om Krydstogtsterminal i Københavns Nordhavn. Svaret af 11. marts 2010 fra Naturklagenævnet lød , bl.a.
”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.”
Den 20. april 2010 blev rådsvalgt medlem, advokat Ole Damsbo spurgt, om rådet med rette kan afvises med ovennævnte begrundelse.
Ole Damsbo har den 20. juni 2010 svaret, at han på grund af inhabilitet er afskåret fra at rådgive i den-
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ne sag. Sekretariatets juridiske vurdering er, at en retssag ikke vil være formålstjenlig og henstiller til
rådet, også ud fra økonomiske hensyn, at sagen hermed afsluttes.
Rådsvalgt medlem, professor J. Palle Schmidt er afgået ved døden i udgangen af juni 2010.
Cirkelbroen – stibroforbindelse over Christianshavns Kanal
Københavns overborgmester Frank Jensen svarer den 22. juni 2010 på rådets skrivelse af 31. maj 2010.
Vedr. inddragelse af offentligheden henviser overborgmesteren til lokalplan 183 med tillæg 1 og lokalplan 186, hvori planerne om stibroforbindelse over kanalen i Strandgade aksen indgår, og at teknik- og miljøforvaltningen på denne baggrund har vurderet, at det ikke er relevant med en ny lokalplan for området.
Vedr. brobygningsekspertisen svarer overborgmesteren i brev af 22. juni 2010, at Nordea-fonden som
privat bygherre er berettiget til selv at vælge rådgiver og henviser til, at fonden har været i dialog med
bl.a. den tidligere overborgmester samt formanden for Statens Kunstfond, Erik Steffensen.
Akademiraadets Præmiefond
Civilstyrelsen har den 4. august 2010 godkendt vedtægtsændringen for Præmiefonden, efter at der er
indgået en ret stor sum penge fra boet efter Else og Henning Jensen.
Rådet har besluttet, at Juryen i efteråret 2010 kan uddele 3 præmier:
1 til arkitekter = 5% af afkastet
1 til billedhuggere = 10% af afkastet
1 portion til malere =1/3 af 85% af afkastet.
De sidste 2/3 af de 85% af afkastet vil Forretningsudvalget uddele på baggrund af en indstilling inkl.
motivering fra malernes faggruppe.
Statens Værksteder, perioden 1.6.2010-31.5.2013
Ministeriet har den 24. august oplyst, at ministeren efter indstilling fra rådet fra 1.6.2010 har genudpeget Eva Steen Christensen til Værkstedsrådet og nyudpeget Marianne Dupont til områdeudvalget for
konservering. Cecilie Manz til områdeudvalget for Industriel Design og Kim Buck til områdeudvalget
for Kunsthåndværk.
Det Danske Institut i Rom, valgperioden indtil 2014
Kulturministeren har udpeget Marianne Grønnow som rådets andet medlem i bestyrelsen for Det
Danske Institut i Rom.
Offentliggørelse af resultatet af afstemningen om forslag til nye vedtægter
Den 25. juni 2010 er der sendt brev til Akademiets medlemmer om resultatet af afstemningen om forslaget til nye vedtægter for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster pr. 1. december 2010. Forslaget blev vedtaget med følgende stemmer:
38 medlemmer stemte ja
11 medlemmer stemte nej
1 medlem stemte blankt
10 medlemmer stemte ikke

Næste møde onsdag den 6. oktober 2010 kl. 16.00.

