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Arrangement for Kunstnersamfundet
Eventuel prisopgave
Medlem til Ophavsretsfonden i BKF for perioden 1.1.2013-31.12.2014
Godkendelse af indstillinger om legattildelinger
Vilh. Pachts Kunstnerlegat
Meddelelser

________________________________________________________________
Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 7. november
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Louis Becker, Poul Ingemann, Torben Schønherr og Johnny
Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Sophia Kalkau
og Heine Skjerning.
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup og Leif Kath.
Referent: Mette Sloth Møller.

Arrangement for Kunstnersamfundets medlemmer
Anders Abraham og Louis Becker påtog sig at arbejde videre med et oplæg/forslag til arrangementer for Kunstnersamfundets medlemmer. Der var opbakning i rådet til at prøve noget nyt, og
på den baggrund blev det besluttet ikke at gennemføre den traditionelle KS-Dag den 6. december.
Eventuel prisopgave
På baggrund af et oplæg fra Torben Schønherr, drøftede rådet emnet (Det Fælles) og tilgangsvinkelen til en eventuel kommende konkurrence/prisopgave. Torben Schønherr og Anja Franke
arbejder videre med oplægget til næste møde.
Udpegning af medlem til Ophavsretsfonden i BKF for perioden 1.1.2013-31.12.2014
Rådet besluttede at spørge billedkunstner Claus Handgaard Jørgensen, om han ønsker at fortsætte i Ophavsretsfonden i den kommende periode.
Godkendelse af indstillinger om legattildelinger
Stipendie- og legatudvalget, der i år bestod af Heine Skjerning, Milena Bonifacini, Mette Ussing
og Christina Capetillo, havde på møde den 5. november 2012 foretaget indstillinger til rådet om
årets legatmodtagere. Indstillingerne blev - med to tilføjelser - godkendt af rådet. Der var i år 80
ansøgere, og der blev tildelt i alt 42 legater. Tildelingerne kan ses på rådets hjemmeside under
fanen Legater/uddelinger, når legatmodtagerne har fået besked om tildelingerne.
Vilh. Pachts Kunstnerlegat
Rådet tildelte John Kørner og Jesper Just legatet, der hver vil modtage 75.000 kr. Motiveringerne vil kunne ses på rådets hjemmeside snarest.
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Meddelelser
Forretningsudvalgets møde 7. november 2012
Til stede: Milena Bonifacini, Louis Becker, Mette Gitz-Johansen, Johnny Svendborg, samt Torben Schønherr (dirigent).
Forretningsudvalget (FU) gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for Akademiraadets møde, følgende punkter:
Stiftelsesfesten - festtale og underholdning
Budgetopfølgning
Eventuelt - Udnævnelse af kunstkonsulent
Mette Gitz-Johansen orienterede FU om, at der i den nærmeste fremtid vil ske ændringer i procedurerne for udpegning af kunstkonsulenter til Bygningsstyrelsen (BYGST), og at rådets nyligt
udpegede kunstkonsulent muligvis ikke vil få mulighed for at træde i funktion.
Næste rådsmøde er den 5. december 2012.

