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Valg af nyt rådsvalgt medlem af Akademiet
Det Særlige Bygningssyn, medlem
Kunstnersamfundets Dag torsdag den 8. december 2011
Evt. oprettelse af nye ad hoc udvalg/arbejdsgrupper
Høring af udkast til styrelsesbekendtgørelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus
Høring af udkast til bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Høring af udkast til styrelsesbekendtgørelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Forslag til ny udtalelse vedr. Metro Cityring
Meddelelser
Eventuelt: Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse for Det Særlige Bygningssyn

_______________________________________________________________
Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 25. maj 2011.
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Louis Becker, Carsten Hoff, Poul Ingemann, Torben Schønherr og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen, Sophia Kalkau, Leif Kath og Toni
Larsen.
Referent: Anne Marie Nehammer.
V
Valg af nyt rådsvalgt medlem af Akademiet - perioden indtil 31.marts 2017
Rådet valgte professor Carsten Thau som nyt rådsvalgt medlem.
Det Særlige Bygningssyn, medlem for perioden 1. august 2011– 31. juli 2015
Rådet indstillede i henhold til Ligestillingsloven arkitekterne Jens Thomas Arnfred og Dorte MandrupPoulsen.
Kunstnersamfundets Dag (KS-Dag) torsdag den 8. december 2011
Formanden Mette Gitz-Johansen og Louis Becker påtog sig at stå for arrangementet.
Evt. oprettelse af nye ad hoc udvalg/arbejdsgrupper
Udvalg for de kunstneriske uddannelser (billedkunst og arkitektur)
Formanden meddelte, at hun arbejder videre på at få nedsat en arbejdsgruppe til belysning af de kunstneriske uddannelser.
Udvalg/arbejdsgruppe for en arkitekturlov
Carsten Hoff arbejder videre på at indhente baggrundsmateriale, og punktet sættes på dagsordenen for
næste møde.
Arbejdsgruppe for Kunst i det offentlige rum
Anja Franke fremlagde en råskitse til gruppens arbejdsområde og formål. Anja, Toni Larsen samt Torben
Schønherr tilkendegav, at de gerne vil deltage i arbejdet.
Kulturministeriet - Høring af udkast til styrelsesbekendtgørelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus
Rådet har tidligere og i flere omgange udtalt sig om udkastet til lovforslaget (L148), der ligger til grund
for bekendtgørelsen.
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Særligt udpegningsretten til institutionens bestyrelse berører Akademiraadet, idet Statens Kunstråd og
ikke Akademiraadet skal udpege 1 eksternt medlem til bestyrelsen på trods af, at rådet virker inden for
arkitektur mv. Rådet vedtog med en mindre justering udkastet til høringssvaret.
Udtalelserne ligger på rådets hjemmeside under fanen Rådet/Udtalelser.
Kulturministeriet – Høring af udkast til bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske
Kunstakademis Billedkunstskoler
Uddannelserne ved Billedkunstskolerne er i dag højere videregående uddannelser, men med baggrund i
den politiske flerårsaftale for perioden 2003-2006, hvor det fremgik, at Kulturministeriets uddannelser,
hvor dette er muligt, skal arbejde på at implementere den såkaldte Bologna-struktur med bachelor – og
kandidatuddannelser. Billedkunstskolerne har derfor i perioden 2007-2010 haft til opgave at arbejde på at
forberede uddannelserne på overgangen.
Rådet tog dette til efterretning.
Kulturministeriet – Høring af udkast til styrelsesbekendtgørelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Rådet har tidligere og i flere omgange udtalt sig om udkastet til lovforslaget (L148), der ligger til grund
for bekendtgørelsen
Styringen på institutionen, herunder kompetencefordeling mellem rektor og skoleråd ændres. Endvidere
skal rektor, som noget nyt, ansættes af kulturministeren frem for den i dag kollegialt valgte eller af skolerådet ansatte rektor.
Rådet tilkendegav det beklagelige i, at der ikke er lyttet til de af rådet tidligere fremførte betænkeligheder
ved svækkelsen både af den danske tradition for armslængde mellem Kulturministeriet og de kunstneriske uddannelser samt den interne demokratiske kultur på institutionerne – herunder de fagkollegiale organers indflydelse.
Udtalelserne ligger på rådets hjemmeside under fanen Rådet/Udtalelser.
Forslag til ny udtalelse vedr. Metro Cityring
Forslag fra Landskabsudvalget til udtalelse om Metro Cityringen, hvor rådet opfordrer Københavns og
Frederiksberg kommuner samt Transportministeriet til at udskrive arkitektkonkurrencer vedr. de 17 byrum, der berøres ifm. med anlæggelsen af Cityringen, blev godkendt med justeringer. Rådet har tidligere
i 2008 udtalt sig om Metro Cityringen.
Udtalelserne ligger på rådets hjemmeside under fanen Rådet/Udtalelser.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde 17. maj 2011. Til stede: Carsten Hoff, Poul Ingemann, Milena Bonifacini og
Mette Gitz-Johansen. Forretningsudvalget (FU) gennemgik foruden udkastet til dagsordenen for dette
møde følgende punkter: Økonomi – budgetopfølgning 1. kvartal 2011, der blev taget til efterretning.
Kunstsamlingen – bevilling på 95.000 kr. fra Kulturministeriet
Kulturministeriet har den 27. april 2011 bevilget det ansøgte beløb kr. 95.000 til en gennemgang af
Kunstakademiets malerisamling (ca. 211 værker) ved firmaet Fælleskonserveringen i Helsingør. Ministeriet beder om, at der på baggrund af oplysningerne i tilstandsrapporten foretages en faglig vurdering og
prioritering af værkerne med henblik på udarbejdelse af en kommende konserveringsplan for malerisamlingen. Der er aftalt møde i Fagudvalget for Kunstakademiets Kunstsamling og Charlottenborg Slot
den 31. maj, hvor dette blandt andet er på dagsordenen.
Ekstra bevilling på 75.000 kr. fra Kulturministeriet til rådets aktiviteter 2011
Kulturministeriet har i maj givet en ekstra bevilling på kr. 75.000 til styrkelse af rådets rådgivningsvirksomhed (udvalgsarbejde) og aktiviteter (fagligt seminar - KS-Dag) i 20ll.
Møde med FU og repræsentanter fra UBST er aftalt til den 30. august 2011.
Eventuelt
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse for Det Særlige Bygningssyn
Ifølge lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger er det nu muligt at gennemføre selvstændige
fredninger af landskabsarkitektoniske værker.
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I udkastet foreslås det, at København og Frederiksberg kommune fratages deres indstillingsret af 2 medlemmer, som i stedet overgår til KL, der får indstillingsret til 1 medlem. Danske Landskabsarkitekter får i
stedet, som noget nyt, indstillingsret mht. 1 medlem.
Rådet bifaldt dette forslag.
Udtalelsen ligger på rådets hjemmeside under fanen Rådet/Udtalelser.

Næste møde: Den 7. september 2011
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