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Udkast til referat af mødet den 10. november 2010 er godkendt på rådets møde den 8. december.
Sager af mere internkarakter er ikke omtalt her.

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 10. november 2010

Til stede:
Arkitekterne: Sven Felding, Hans Peter Hagens og Carsten Hoff
Billedhuggerne: Lene Desmentik, Kirsten Dufour, Anja Franke og Jette Gejl Kristensen
Malerne: Mette Gitz-Johansen, Leif Kath, Toni Larsen og Lars Ravn
Afbud: Jeppe Aagaard Andersen og Sophia Kalkau
Referent: Anne Marie Nehammer.

Godkendelse af nyt udkast til valgreglement 2010
Rådet godkendte det reviderede udkast til midlertidigt valgreglement for de forestående valg, idet
rådet bemærkede, at den arbejdsgruppe, der vil blive nedsat med henblik på en mere gennemgribende revision af valgreglementet, blandt andet vil få til opgave at fremkomme med forslag til håndtering
af overgangsproblematikken i forbindelse med implementeringen af de nye vedtægter, blandt andet
som påpeget af Ole Sporring i breve af 1. og 27. oktober 2010 til rådet. Rådet finder i overensstemmelse med rådgivningen fra advokat Ole Damsbo ikke tilstrækkelig anledning til at ændre vedtægterne
inden de forestående valg eller fortolke karensreglerne restriktivt.
Trapholt, medlem til bestyrelsen for perioden indtil 31.12.2013
Rådet besluttede mod sædvane at udpege et medlem af egen midte, Lars Ravn.
Fredning og bevarelse af udsmykninger af Poul Gernes
Finn Thybo Andersen har i mail af 15. september 2010 spurgt, om rådet med ham vil drøfte, hvilke tiltag man kan foretage for at bevare Poul Gernes’ værker, der er stedsspecifikke og findes rundt omkring i Danmark.
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Finn Thybo har siden 2007 foretaget en dokumentation af ca. 160 udsmykninger, Poul Gernes og hans
hjælpere har udført i perioden 1970 til sin død i 1996. Ca. 40% af udsmykningerne er forsvundet eller
overmalet.
Finn Thybos dokumentation vil udkomme som bog samtidig med, at en udstilling om Gernes’ udsmykninger åbner på KØS i efteråret 2011.
Da næste møde i rådet allerede er under tidspres, blev det vedtaget, at Finn Thybo Andersen inviteres
til møde med forretningsudvalget den 29. november eller det efterfølgende møde.
Bestyrelsen for Fonden Kulturfabrikken, medlem perioden 1.1.2011-31.12.2012
Rådet pegede på Nikolaj Kilsmark.
Ophavsretsfonden i BKF - medlem til bestyrelsen perioden 1.1.2011 – 31.12.2012
Rådet pegede på Claus Handgaard Jørgensen.
Overgaden – Institut for Samtidskunst – medl. til det eksterne udvalg perioden 1.1.2011 – 31.12.
2013
Rådet pegede på Nis Rømer.
Godkendelse af Juryens folder om medlemskab af Kunstnersamfundet
Oplæg til Juryens informationsfolder blev uddelt på mødet. Folderen informerer om Akademiets
opbygning og opgaver samt fordele ved medlemskab af KS, og dens fokus er yngre arkitekter og billedkunstnere.
Rådet gav carte blanche til, at der arbejdes videre på et nyt oplæg, der så vidt muligt tager højde for
rådets kommentarer.
Godkendelse af indstillinger om legattildelinger til billedkunstnere
Følgende indstillinger foretaget på møde den 4. november 2010 i Stipendie- og legatudvalget blev
godkendt.
Akademiets Rejsestipendium
Kr. 24.000 kr. til maleren Henrik Jørgensen
Akademiraadets Rejsefond
Kr. 10.500 til arkitekten Maya Peitersen, Espergærde
Kr. 4.200 til billedhuggeren Heine Skjerning, København
Kr. 9.100 til maleren Maria Finn, København
Kr. 9.100 til maleren Helene Garberg Gjølme, Hinnerup
Kr. 9.100 til maleren Rusudan Melikishvili, København
Akademiraadets Præmiefond
Kr. 4.650 til arkitekten Julian Weyer, Århus
Kr. 9.250 til billedhuggeren Gudrun Hasle, København
Kr. 13.100 til maleren Svend-Allan Sørensen, Odense
Kr. 13.100 til maleren Marie Søndergaard Lolk, København
Else og Henning Jensens Legatpræmie
Kr. 30.850 til Trine Søndergaard, Købehavn
Kr. 30.850 til maleren Miguel Vega Olivares, København
Akademiraadets Understøttelsesfond
Kr. 14.000 til billedhuggeren Peter Frimand, København
Kr. 14.000 til billedhuggeren Kaj Nyborg, Frederiksberg
Kr. 10.000 til maleren Didde Molly Haslund, København
Kr. 10.000 til maleren Martha Kramær, Frederiksberg
Kr. 17.200 til maleren Elmer, København
Slagtermester Max Wørzner og hustrus Kunstnerlegat
Kr. 10.000 til billedhuggeren Jørgen Fog, København
Landskabsmaler Georg Tscherning og hustru Valgborg Petersens Mindelegat
Kr. 10.000 til maleren Jessica Breitholtz Bjørk, København
Bhg. Edouard Eggelings Fond for danske Billedhuggere
Kr. 9.150 til billedhuggeren Claus Egemose, København
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Kr. 9.150 til billedhuggeren Marianne Hesselbjerg, København
Kr. 9.200 til billedhuggeren Agneta Werner, København
Preben Siigers Fond
Kr. 32.500 til maleren Poul Pedersen, Frankrig
Karl Mogensens Fond
Kr. 14.000 til billedkunstner Elin Kromann, København
Kr. 9.500 til billedkunstneren Svend Danielsen, København
Kr. 9.500 til billedkunstneren Jesper Fabricius, København
Kr. 9.500 til billedkunstneren Karen Havskov Jensen, Vemb
Kr. 9.500 til billedkunstneren Pia Rönicke, København
Akademiets Rejsefond til arkitekter (46.05)
Der var indkommet 8 ansøgninger fra arkitekter, og rådet godkendte arkitektsektionens indstilling om
at tildele arkitekt Maya Peitersen kr. 10.500.
.
Vilh. Pachts Kunstnerlegat
Rådet besluttede at tildele billedkunstneren Finn Naur Petersen legatet på 96.400 kr.
Fonden Leo Estvads Legat – indstilling af en billedhugger
Rådet besluttede at indstille Learning Site ved billedkunstneren Rikke Luther til legatet på 50.000 kr.
Ad hoc udvalget vedr. landskab
Rådets næstformand og formand orienterede om cafémødet, der blev afholdt af By- og Landskabsstyrelsen den 29. oktober 2010 og konkluderede, at mødet tydeliggjorde behovet for et uvildigt rådgivende kunstnerisk organ på området.
Udkast til kommissorium for udvalget blev vedtaget:
”Udvalgets arbejde er tidsbegrænset og består i at udpege emner, der er egnede for et kommende
landskabsudvalg, med udgangspunkt i de overvejelser og de 5 punkter, der er fremlagt i memorandum: Landskabssyn og Planreform, Akademiraadet, januar 2008.
Sigtet med et landskabsudvalg er at rådgive stat, kommuner og offentlige myndigheder vedrørende
miljø og planlægning af landskabets æstetik. Landskabsudvalget skal arbejde og fungere med løbende
orientering og diskussion af aktiviteter til Akademiraadet.
Udvalget skal overveje mulighed for sin egen finansiering.
Rådet udpeger og nedsætter på denne baggrund det kommende Landskabsudvalg ud fra de retningslinjer, der træder i kraft i 2011, for rådets arbejde. Det kommende Landskabsudvalg kan være en fortsættelse af det tidsbegrænsede udvalg.
Landskabsudvalget udpeges af rådet og består af op til 10 personer, heraf et rådsmedlem. Det tidsbegrænsede udvalg nedsættes efter reglerne for Akademiraadets udvalg § 9”.
Udvalgets sammensætning blev udsat til næste møde.
Godkendelse af udkast til rådets handlingsplan 2010-2013
Handlingsplanen blev godkendt med ovennævnte ordlyd til kommissoriet for ad hoc udvalget vedr.
landskab.
Renovering af trekantområdet mellem Grønningen og St. Kongensgade
Arkitekt Henrik Terkelsen har den 15. oktober henvendt sig i anledning af, at Københavns kommune
har accepteret, at en privat virksomhed får opstillet en kopi af skulpturen Titanen Atlas (firmaets logo)
mod at betale for renovering af pladsen. Henrik Terkelsen beder rådet medvirke til, at Københavns
byrum fremover bearbejdes arkitektonisk og kunstnerisk forsvarligt og tage problematikken op med
Københavns kommune.
Rådet vedtog at formanden, næstformanden samt Sven Felding undersøger forholdet nærmere og
udarbejder udkast til brev til stillingtagen på et kommende rådsmøde.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde 1. november 2010. Til stede: Mette Gitz-Johansen, Carsten Hoff og Anja
Franke. Forretningsudvalget (FU) gennemgik foruden udkastet til dagsordenen for dette møde følgende punkter:
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•
Carl Møllers Rejselegat
Forretningsudvalget fulgte en tidligere anbefaling fra Civilstyrelsen om at søge styrelsen om tilladelse
til at nedlægge og uddele fonden over 2-3 år under hensyn til fondens beskedne kapital.
• Godkendelse af datoer for afvikling af valget 2010/2011
Det med dagsordenen udsendte udkast til forslag til datoer og tider for afviklingen af valget
2010/2011 blev godkendt.
• Kunstnersamfundets Valgmøde blev fastsat til onsdag den 12. januar 2011 kl. 19.30.
Forberedelsen af Akademimødet onsdag den 9. marts 2011 kl. 16.00 blev udsat til næste møde.
•
Budgetopfølgning og økonomi
Notat af 26. oktober 2010, ”Budgetopfølgning for januar – september 2010” blev gennemgået og taget
til efterretning. Økonomien ser fin ud, men der blev gjort opmærksom på, at der mangler at blive afholdt to store udgifter i år, nemlig til KS-dagen og Beretningen.
Akademimedlem Øivind Nygård er afgået ved døden 25. september 2010.
Morten Stræde er indtrådt som medlem for perioden indtil 31.3.2011
Non Nobis Fonden
Advokat Henning Hansen har på forespørgsel herfra svaret, at der i 2010 ikke foretages udlodninger
fra fonden, og han skriver:
”Desværre forholder det sig således, at afkastet af fondens midler har og desværre stadig er af så beskeden en størrelse, at der ikke er tilstrækkelige midler til, at der kan uddeles. Fondens bestyrelse er
imidlertid fokuseret på at få indtjent midler til, at uddelingerne kan genoptages dog uden, at fondens
midler må investeres risikabelt. Det ser ud til, at der vil gå nogle år, før uddelingerne kan genoptages,
og bestyrelsen vil på det tidspunkt rette henvendelse til akademirådet”. Legatet vil derfor først blive
taget op igen, når advokaten henvender sig.
Bolig i Frederiksholms Kanal 28
Slots- og Ejendomsstyrelsen har ved skrivelse af 28. oktober svaret på rådets henvendelse om
disponering af boligen i Frederiksholms Kanal.
Styrelsen skriver, at den er opmærksom på interessen for boligen fra billedkunstnere, idet de i år i
forbindelse med udlejning har modtaget henvendelse fra flere interesserede kunstnere, hvorfor sagen
blev drøftet med Kulturministeriet. Det er aftalt, at næste gang lejligheden bliver ledig, skal dens fortsatte anvendelse drøftes med Kulturministeriet, før der iværksættes en udlejningsproces.
Styrelsen overtog administrationen af lejemålet pr. 1. januar 2002 og henviser til en skrivelse dateret
19. januar 2001 fra Kulturministeriet til Kunstsekretariatet, hvori ministeriet giver Kunstsekretariatet
ret i, at det er uhensigtsmæssigt, at Kunstsekretariatet fungerer som mellemled over for beboeren af
lejemålet og har noteret, at Billedkunstskolerne ikke har ønsket at administrere lejemålet.
Styrelsen henviser også til brev dateret 22. januar 2001 fra Kunstsekretariatet, hvori boligen efter
anmodning overgår til disponering og udleje.
Slots- og Ejendomsstyrelsen oplyser, at boligen administreres efter sædvanlige retningslinjer og
henviser i øvrigt til deres hjemmeside, hvor man kan blive skrevet på venteliste.
De omtalte 3 breve udsendes på mail vedhæftet til orientering til Akademiets medlemmer samtidig
med udsendelse af referat af dette møde.
Det Danske Institut i Athen valgperioden 1.8.2010-31.7.2014
Veo Friis Jespersen oplyser ved mail af 26. oktober 2010, at hun er blevet udpeget som Akademiraadets medlem af bestyrelsen i Det Danske Institut i Athen. Universitets- og Byggestyrelsen har bekræftet udpegelsen og meddelt, at Veo’s valgperiode er 1.august 2010 – 31. juli 2014.
Årsrapport 2010
Kulturministeriet har den 29. oktober 2010 meddelt, at fristen for aflevering af den faglige del af årsrapporten rykkes frem til den 21. januar 2011, sidste år var det i slutningen af marts. Ministeriet skriver bl.a.:
”For at have god tid til de mange virksomhedsmøder skal de påbegyndes omkring 1. februar. Af hensyn til at kunne diskutere de faglige resultater meningsfuldt, må departementet have et udkast til den
faglige afrapportering (beretning og målrapportering) forud for møderne. Derfor skal vi bede institutionerne om udkast til faglig afrapportering et par uger før virksomhedsmødet, men tidligst den 21.
januar 2011. Hensigten med dette brev er at varsle den nye tidsplan, så forberedelsen af den faglige afrapportering kan tilrettelægges hensigtsmæssigt.”
Møde i Kunstakademiets Fællesudvalg
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Formanden og akademisekretæren har været til møde med Fællesudvalget den 27. oktober 2010. Mødet blev afholdt hos Sven Felding på Arkitektskolen. Referat fra mødet sendes til orientering til rådets
medlemmer.

Næste møde onsdag den 8. december 2010

