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Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 18. januar 2012
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Louis Becker, Carsten Hoff, Poul Ingemann, Torben Schønherr og
Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Sophia Kalkau, Leif
Kath og Toni Larsen.
Afbud: Carsten Hoff
Referent: Anne Marie Nehammer.
Krøyers Plads – henvendelse fra arkitekt Godfred Louis-Jensen
Sagen blev udsat til næste møde.
Poul Gernes’ udsmykning af Herlev Sygehus
Kirsten Dufour fremsendte 7. december mail til rådet, idet Herlev Hospital har overmalet en del (en
hel etage på 3. sal) af Poul Gernes’ udsmykning af hospitalet. Kirsten skriver bl.a., ”at den koloristiske
helhedstanke… er blevet brudt” og anmoder rådet om at gå ind i sagen og rette henvendelse til Herlev
Hospitals ledelse m.fl.
Rådet tilkendegav på sidste møde, at det er et generelt problem, når bevaringsværdige offentlige
kunstudsmykninger destrueres eller skæmmes, og at Poul Gernes udsmykning af Herlev hospital er
enestående og bør bevares.
Rådet godkendte udkast til brev til Herlev Hospital med enkelte justeringer. Brevet kan ses på Akademiraadets hjemmeside – Rådet - Udtalelser.
Enghave Brygge/ Sydhavnen
Billedkunstner Lisa Rosenmeier henvendte sig til rådet den 15. juni 2011 om det planlagte byggeri på
Enghave Brygge, der skal forbinde Sluseholmen med Teglholmen. Lisa gjorde opmærksom på, at havneløbet på denne strækning omdannes til en å, og at det vil være en arkitektonisk katastrofe for havnebassinet, hvis der inddrages 1/3 af vandfladen til byggeri. Lisa har den 18. december henvendt sig
på ny med yderligere information, idet hun bl.a. skriver, at det af Startredegørelsen fremgår, at der er
planlagt et 9 etagers højt fæstningsværklignende byggeri ud i vandet omkring Enghave Brygge.
Rådet tilkendegav, at det ikke ønskede at tage sagen op over for Københavns Kommune. Efter rådets
skøn vil den planlagte byudvikling nok betyde en stor forandring af havnerummet, men set i en større
kontekst finder rådet, at den vil berige København.

2.

Det Danske Institut i Rom -medlem til bestyrelsen for perioden 1. 4. 2012 – 31.3.2016
Rådet genudpegede arkitekt Poul Schülein, som den mandlige kandidat og pegede på Christina Capetillo, som den kvindelige kandidat.
Thorvaldsens Museums bestyrelse - perioden 1. april 2012 – 31. marts 2020
Rådet pegede på Bjørn Nørgaard, og et alternativt medlem blev også udpeget, såfremt Bjørn ikke kan
påtage sig hvervet.
Loranges Mindefond- 1 medlem til bestyrelsen fra 1.1.2012 uden tidsbegrænsning
Rådet pegede på Anne Marie Nehammer som Nina Tjørnemarks efterfølger.
Fabrikken for Kunst og Design – 1 medlem til bestyrelsen for perioden 1.1.2012 – 31.12.2013
Rådet pegede på Nis Rømer, og et alternativt medlem blev også udpeget, såfremt Nis ikke kan påtage
sig hvervet.
Evaluering af KS Dag
Tid: Torsdag den 8. december 2010 kl. 15.30 – 18.00.
Tema: ”Ikke kun byens rum”
Sted: Festsalen på Charlottenborg
Antal deltagere: Et sted mellem 100-120 deltagere.
Forfriskning/afslutning: Arrangementet blev sluttet af i Udstillingsbygningens forhal med en forfriskning.
Rådet udtrykte tilfredshed med arrangementet, emnet og oplæggene, dog ønskes en stærkere styring,
hvis målet er debat.
2. medaljedrøftelse
Ved dette 2. møde fortsatte drøftelsen af de på sidste møde nævnte kandidater, der indtil videre er fortrolige.

a.

Meddelelser
FU-møde den 10. januar 2012
Til stede: Milena Bonifacini, Mette Gitz-Johansen, Carsten Hoff og Poul Ingemann samt dirigent Anja
Franke.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik foruden udkastet til dagsordenen for dette møde følgende
punkter:
Stiftelsesfesten den 29. marts 2012
Akademimødet onsdag den 29. februar 2012 kl. 16.30
Sekretariatet – Nina Tjørnemark har opsagt sin stilling pr. 29. februar 2012
Nina har efter 37 år opsagt sin stilling som kontorfuldmægtig i Akademiraadets sekretariat med udgangen af februar for at starte sin pensionisttilværelse. Der skal om muligt findes en afløser for Nina
hurtigst muligt, da de kommende måneder er meget travle, og det er FU, der ansætter kontorpersonale. Til orientering er Nina ansat 31, Pernille 25 og Anne Marie Nehammer 37 timer om ugen.
Der holdes en reception for Nina forinden akademimødet onsdag den 29. februar 2012 på rådets kontor, hvor Akademiets medlemmer evt. mfl. inviteres.
Juryens forespørgsel om ICOM-kort til medlemmerne blev udsat til næste FU-møde den 22. februar
2012.

b.

Opmagasinering af Kunstakademiets Kunstsamling- afslag fra Ny Carlsbergfondet på ansøgning
Fagudvalget besluttede på møde den 15. november 2011 at søge Ny Carlsbergfondet om 100.000 kr. til
flytning og 1 års opbevaring af kunstsamlingen i de tre ledige lokaler på 1. sal mellem Den Italienske
Trappe og Søndre Forsal, for at give respit til at finde en mere holdbar løsning mht. opmagasineringen. Ny Carlsbergfondet har den 15. december 2011 meddelt afslag på ansøgningen.

c.

Inger og Aage Nielsens Legat
Jes Fomsgaards medlemskab af legatets bestyrelse udløber med udgangen af marts 2012, og i den
forbindelse har sekretariatet bedt Jes om at evaluere sit arbejde i bestyrelsen. Jes meddeler, at på

3.

grund af legatets beskedne kapital, er Civilstyrelsen anmodet om tilladelse til at nedlægge legatet i
2012. Rådet skal derfor ikke udpege et nyt medlem til bestyrelsen, og Jes vil informere rådet om dato
og beløb for den sidste uddeling.
Herefter vil legatet blive nedlagt i rådets regi.

A

d.

Æresmedlem Erik Fischer er død i december 2011

e.

Statens IT opgraderer Kulturministeriets institutioners platforme
Statens It opgraderer it-platformen - både windows- og officepakken.
Statens It har over sommeren og efteråret arbejdet med en ny desktop strategi, og Koncern It har nu
aftalt, at Kulturministeriets institutioner bliver piloter for implementeringen af den nye desktop strategi.
Konkret betyder det, at man overgår til en ny it-platform i april 2012, og at arbejdet med forberedelse
af det meget omfattende projekt bliver sat i gang i nærmeste fremtid.
Projektet vil blive organiseret i tæt samarbejde med Statens It, og med tæt inddragelse af institutionerne, som forventes at afsætte tid hertil.

f.

Moderniseringsstyrelsen – nye krav til økonomistyring
Moderniseringsstyrelsen indfører skærpede krav til statens økonomistyring i begyndelsen af dette år.
Akademiraadet er også omfattet af de nye krav, som bl.a. fordrer løbende og strengere budget- og
regnskabsplanlægning samt opfølgning i det netbaserede system, SKS, Statens Koncern System.
Eventuelt
Revision af Valgreglementet
Med virkning fra 1. december 2010 vedtog rådet et foreløbigt Valgreglement i forbindelse med
vedtægtsændringerne og valget i 2011.
Valgreglementet skal revideres i forbindelse med kommende valg, og rådet godkendte følgende
revideringer:
• Billedkunstsektionen skal ved mødet i Akademiet 29. februar 2012 vælge 4 medlemmer, 3 medlemmer for 2 år + 1 medlem for 1 år. Dermed er halvdelen af rådets medlemmer fremover på
valg hvert år.
• Som et forsøg afskaffes den efterfølgende skriftlige afstemning om æresmedlemmer.
• Ved Kunstnersamfundets Valg i 2014 vælges 20 medlemmer og 10 suppleanter mod normalt 15
og 5 til Akademiets Billedkunstsektion.

B

Den Holbergske Stiftelse, Tersløsegaard, medlem til bestyrelsen ikke åremålsbestemt (35.04.21)
Jens Bertelsen, der af rådet blev udpeget på sidste møde som medlem af ovennævnte bestyrelse, meddeler 13. januar, at han desværre ikke kan påtage sig hvervet, som medlem af bestyrelsen i Tersløsegaard.

C

Invitation til rådet om at bidrage med kommentarer til udkast til vejledning for udsmykninger i
universitetsbyggeri .
I mail af 18. januar spørger Sara Almstrup Wille-Jørgensen, arkitekt maa, Schønherr A/S tegnestue,
om rådet vil kommentere udkast til Vejledning om integreret kunst på universitetsbyggeri.
Vejledningen vil blive udgivet af BYGST, Bygningsstyrelsen, tidl. Universitets- og Bygningsstyrelsen
og planlægges færdiggjort i februar 2012. Tegnestuen Schønherr deltager i redaktionsarbejdet og står
for projektets administration.
Rådet tilkendegav, at det ikke ønskede at kommentere udkastet til vejledningen, idet det ville afvente
BYGST formentlige kommende officielle høringsrunde af vejledningen.

D

Kommentar til mødet d. 7. dec. 2011 indsendt af Carsten Hoff.
Rådets medlemmer enedes om at diskutere dette punkt på næste møde.

Næste møde 22. februar 2012

