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Ny Kunststøtteaftale
Fusion: Kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne
De kunstneriske uddannelser
Udpegning af nyt medlem til BYGST for en treårig periode
Meddelelser

________________________________________________________________

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 3. oktober 2012
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Poul Ingemann, Johnny Svendborg, Carsten
Hoff og Svend Felding.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Ruth Campau, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Sophia Kalkau, Leif Kath og Heine Skjerning.
Afbud: Anders Abraham og Torben Schønherr
Referent: Mette Sloth Møller

Ny Kunststøtteaftale
Rådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde et udkast til en udtalelse, når lovforslaget kommer i høring.
Note: Lovforslaget blev sendt i høring mandag den 8. oktober med frist den 2. november, og rådets
svar kan ses på denne side under fanen: Udtalelser.
Fusion: Kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne
Note:Rådets udtalelse af 10. oktober kan ses på denne side under fanen: Udtalelser.
De kunstneriske uddannelser
I et forsøg på at udvide og kvalificere rådgivningsprocessen vedr. særlige problemstillinger og områder inden for rådets arbejdsfelt inviterede Akademiraadet i slutningen af 2011 til samtale og debat om
de kunstneriske uddannelser - særligt aktuelt på baggrund af nedskæringer, sammenlægninger,
stramme universitære regelsæt, ministeriel involvering i rektoransættelse og ulige betingelser for de
eksisterende Kunstakademier.
Rådet drøftede hvorvidt, der skal arbejdes videre med dette emne og i hvilken form, men tilkendegav,
at det af ressourcemæssige årsager, ikke ser sig i stand til p.t. at videreføre dette initiativ, men vil følge udviklingen på området tæt.
Udpegning af nyt medlem til BYGST for en treårig periode fra 1.1. 2013 til 31.12. 2015
Rådet pegede på Henrik Jørgensen, som Peter Holst Henkels efterfølger.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde 3. oktober 2012
Tilstede: Milena Bonifacini, Louis Becker, Mette Gitz-Johansen og Johnny Svendborg.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik foruden udkastet til dagsordenen for dette møde følgende
punkter:

2.

Akademiraadets legater - regnskaber 2011
FU-medlemmerne underskrev legatregnskaberne for 2011.
Stiftelsesfesten 21. marts 2013
Arkitektkonkurrencer
FU besluttede, som aftalt på mødet den 22. august hos Bygningsstyrelsen (BYGST), at invitere
direktør Carsten Jarlov og kontorchef Bo Kobber Petersen til møde på rådets kontor den 21. november 2012 kl. 10.30.
Kommunikationsstrategi
FU besluttede at Johan Adam Linneballe, der på et tidligere rådsmøde havde påtaget sig at komme
med et forslag til en kommunikationsstrategi for Akademiraadet, inviteres ind til en orientering til næste
FU-møde.
Akademiets legater 2012
Opslag om de legater, der kan søges i 2012 er udarbejdet, og oversigt samt ansøgningsskema er også at finde på rådets hjemmeside. Der er annonceret i Berlingske Tidende og Politiken den 29. september, og BKF har modtaget legatopslaget til forbundets opslagstavle.
Stipendie- og legatudvalget vil indstille legaterne ved møde 5. november, og rådet skal godkende indstillingerne på mødet 7. november.

Næste rådsmøde er onsdag den 7. november 2012

