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Udpegelse af repræsentant til Post Danmarks Frimærkeudvalg
Arrangementer for Kunstnersamfundet mfl.
Tredje medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

________________________________________________________________
Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 6. februar 2013
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Poul Ingemann,Torben
Schønherr og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Sophia
Kalkau, Leif Kath og Heine Skjerning.
Referent: Anne Marie Nehammer
Udpegelse af repræsentant til Post Danmarks Frimærkeudvalg for perioden 1.5. 201330.4. 2015
Rådet genudpegede Bodil Nielsen.
Arrangementer for Kunstnersamfundets medlemmer mfl.
Anders Abraham og Louis Becker havde som opfølgning på rådsmødet i december 2012 fremsendt forslag til tre arrangementer: ”Follow Up” (udvalgte medaljemodtagere), Filmaften og Artist
talk.
Rådet tilkendegav, at det var positivt indstillet, men at det måske var i overkanten med tre arrangementer på et år, og såfremt der skulle prioriteres, havde ”Follow Up” arrangementet højeste prioritet.
Tredje og sidste medaljedrøftelse
På baggrund af skriftlige motiveringer foretog rådet endelig afstemning om medaljekandidater
2013. Navnene på modtagerne af de respektive medaljer offentliggøres i løbet af marts måned.
Meddelelser
FU møde 6. februar 2013
Forretningsudvalget (FU) gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet,
stiftelsesfesten. Arkitekt Mads Møller kom og fremlagde CF Møllers forslag til nyt hus ved Holmens Kirke.
Torjussens Legat- se under fanen Legater her på hjemmesiden
Bestyrelsen besluttede at tildele ovennævnte legat på 120.000 kr. med ½-delen til hver af billedkunstnerne Jesper Christiansen og Ann Lislegaard.
Kunstsamlingen
Sekretariatet og Konservatorskolen (Peder Bøllingtoft) har den 24. januar 2013 aftalt, at modellen til Salys rytterstatue transporteres fra Charlottenborg til Konservatorskolen for der, at blive
undersøgt, konserveret og restaureret i forbindelse med en BSC opgave på afdelingen for Monumentalkunst.
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Eventuelt
Louisianas evt. salg og evt. nedrivning af Knud W. Jensens tidligere ejendom (25.08)
Mette Gitz-Johansen var d.d. blevet kontaktet af journalist Camilla Stockmann, Politiken, for en
udtalelse. Rådet drøftede sagen og besluttede at udtale sig. Rådet er den 8. februar citeret i Politiken: ”Vi finder det meget sørgeligt, at Louisiana ikke kan se det problematiske i at ødelægge
eller helt fjerne en vigtig brik i en unik periode i dansk kunst- og åndsliv. I en tid, hvor kulturværdier og steder med en særlig ånd ofres til fordel for kortsigtet økonomisk gevinst, er Akademiraadet mildest talt forundret over at se et sådant initiativ fra kunst- og kulturlivet selv”.
I Artiklen står der også, at Louisiana sætter salget af ejendommen i bero.
Henvendelse fra Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard havde d.d. henvendt sig til rådet, idet han ønskede rådets opbakning til en opdatering af undersøgelsen ” Billedkunstens økonomiske rum” fra 1998 udgivet af AKF. Bjørn
stillede desuden spørgsmål til rådets arbejde mht. uddannelses- og rådgivningspolitik og påpegede at et ansvarligt, landskabsmæssigt, menneskeligt og naturmæssigt anstændigt landsplandirektiv for store vindmøller burde være topprioritet i Rådet.
Rådet besluttede at give sin varme støtte til en opdatering af undersøgelsen, og Mette GitzJohansen svarer Bjørn på de efterfølgende spørgsmål.
Enghave Brygge
Der var indkommet kommuneplantillæg ”Enghave Brygge" med høringsfrist den 8. april 2013.
Kommunen skriver bl.a., at planen har særligt fokus på "at bo ved vandet" og at skabe attraktive
byrum ved vandet.
Rådet besluttede, at udtale sig generelt om havnerummet og det at bygge på vand. Udtalelsen
ligger her på hjemmeside under fanen: Udtalelser.

Næste møde, den 13. marts 2013, er et konstituerende møde.

