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Konstituering af Akademiraadet
Mødeplan 2013-2014
Udpegelse af repræsentant til Kunst på Arbejdspladsen
Byggeri i Kongens Have
Meddelelser
Eventuelt

________________________________________________________________
Netreferat af konstituerende møde i Akademiraadet
onsdag den 13. marts 2013
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Poul Ingemann (supl.), Johan Adam Linneballe
og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Ruth Campau, Anja Franke, Leif Kath, Malene Landgreen (supl.) og Heine Skjerning.
Afbud: Anders Abraham, Tanja Jordan, Milena Bonifacini og Sophia Kalkau.
Referent: Anne Marie Nehammer

Konstituering af Akademiraadet
Anne Marie Nehammer fortalte kort om habilitetsregler mm., rådets forretningsorden, samt referater,
årsrapporter, beretninger, vedtægter mm., og henviste til rådets hjemmeside, hvor nævnte og flere informationer er tilgængelige.
Valg
Johnny Svendborg blev valgt til formand og Milena Bonifacini til næstformand. Louis Becker og Heine
Skjerning blev valgt til faggruppeformænd. Anja Franke blev dirigent og Johan Adam Linneballe vicedirigent. De to faggruppeformænd, formanden og næstformanden udgør forretningsudvalget.
Mødeplan for Akademiraadet 2013-2014
Udkast til mødeplanen blev vedtaget og kan ses på denne side under fanen: Mødeplan.
Udpegelse af repræsentant til Kunst på Arbejdspladsen for perioden 1.4. 2013 - 31.3. 2015
Rådet pegede på Astrid Kruse Jensen, der efterfølgende har takket ja til hvervet.
Byggeri i Kongens Have – musikøvesal til Livgardens kaserne
På Akademiets møde den 27. februar gjorde arkitekt og æresmedlem Karen Zahle opmærksom på det
påtænkte byggeri i Kongens Have. Lokalplanforlaget til byggeriet er i høring med frist den 2. april
2013. Planen skal gøre det muligt at opføre en bygning, der skal indeholde en musikøvesal for Livgardens Musikkorps.
Arkitekt J. Raaschou-Nielsen har den 28. februar overbragt et brev til rådet, hvori han anmoder rådet
om at gøre indsigelse mod projektet.
Rådet besluttede at udtale sig i sagen, idet rådet bl.a. fandt, at forslagets forhold til det samlede Rosenborganlæg og dets tilgrænsende offentlige byrum bør udnytte havens særlige potentiale, og at den
foreliggende løsning virker ordinær uden at give nye kvaliteter tilbage til haven og byen. Udtalelsen
sendes som høringssvar til Københavns Kommune og kan ses på denne side under fanen: Udtalelser.
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Meddelelser
Akademimødet den 27. februar 2013 kl. 16.00 -19.40 (05.10)
Kl. 16.00 – 16.10 Velkomst ved præsident Mette Gitz-Johansen
Kl. 16.10 - 17.20: Sektionsmøder, hvor der bl.a. blev valgt rådsmedlemmer og suppleanter til Akademiraadet pr. 1. april 2014.
Kl. 17.30–19.40: Fællesmøde, hvor faggruppeformændene meddelte, hvem der var udpeget som
medlemmer og suppleanter af Akademiraadet, og hvad sektionerne havde drøftet.
Kl. 19.40: Middag i Kunsthal Charlottenborgs Café.
Arkitektsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet:
Louis Becker, Johan Adam Linneballe og Tanja Jordan/ Poul Ingemann og Pulsk Ravn
Billedkunstsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet:
Milena Bonifacini, Sophia Kalkau og Ruth Campau/ Gunnar Bay og Jens Bohr.
Akademiraadets sammensætning pr. 1.4.2013 er herefter følgende:
Arkitekterne
Valgt til 2014: Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup og Johnny Svendborg Andersen samt
suppleant Carsten Hoff.
Valgt til 2015: Louis Becker, Johan Adam Linneballe og Tanja Jordan samt suppleanterne Poul Ingemann og Pulsk Ravn.
Billedkunstnerne
Valgt til 2014: Anja Franke, Leif Kath og Heine Skjerning samt suppleant Malene Landgreen.
Valgt til 2015: Milena Bonifacini, Sophia Kalkau og Ruth Campau samt suppleanterne
Gunnar Bay og Jens Bohr.
Referat fra mødet ligger på hjemmesiden: Akademiet/referater.
Udlån til ARoS – Guldalderudstilling
ARoS låner flg. fire værker fra kunstsamlingen til en stor guldalderudstilling, der åbner 18. maj og slutter i november 2013:
KS 38 C.W. Eckersberg: Portræt af Bertel Thorvaldsen
KS 63 J.V. Gertner: Portræt af C.W. Eckersberg
KS 114 Christen Købke: Portræt af H.E. Freund &
KS 171 Martinus C. Rørbye: Scene af det offentlige liv i orienten.
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Rigsrevisionens rapport
Rigsrevisionen har den 18. februar i år fremsendt deres rapport om revisionen ved Akademiraadet den
12. og 13. december 2012. Rigsrevisionens hovedkonklusioner er flg.:
Tilfredsstillende instrukser. Virksomheds- og regnskabsinstruks.
Tilfredsstillende regnskabsmæssig registrering.
Ikke helt tilfredsstillende forvaltning af eksterne udgifter.
Tilfredsstillende forvaltning af interne bilag.
Ikke tilfredsstillende forvaltning af Kunstakademiets Kunstsamling.
Rapporten ligger på hjemmesiden: Information/Rigsrevisionen.
Akademiraadets årsrapport 2012
Udkast til Akademiraadets årsrapport 2012 er sendt til Kulturministeriets departement den 28. februar
2013. Rapporten lægges ved godkendelse på hjemmesiden: Information/Årsrapporter.

Regeringen lancerer vækstplan for kreative erhverv og design
I pressemeddelelsen af 7. februar 2013 står bl.a.: ”Med vækstplanen vil regeringen styrke væksten i
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de kreative erhverv, der tegner sig for 6-7 pct. af den samlede omsætning og beskæftigelse i dansk
erhvervsliv, svarende til ca. 85.000 beskæftigede og en årlig omsætning på ca. 200 mia. kr. Danmark
står især stærkt inden for arkitektur, mode og design, der i de senere år har oplevet stor fremgang.
Derudover bidrager de kreative erhverv til innovation og vækst i det øvrige erhvervsliv, herunder i danske industrivirksomheder, der anvender design- og brugerdreven innovation til at udvikle deres produkter og services.
Vækstplanen har fire overordnede indsatsområder:
• Forretningsmæssige kompetencer og adgang til finansiering skal styrkes.
• Der skal ske en hurtigere markedsmodning af nye kreative produkter og designløsninger.
• Væksten i de kreative erhverv skal understøttes af gode uddannelser og stærk forskning.
• Danmark skal være et internationalt vækstcenter for arkitektur, mode og design.
Vækstplanen kan hentes på dette link:
http://kum.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2013
Merete orienterede om, at hun var ved at skrive på et oplæg om emnet, der sendes til rådet til kommentering.
Højhuse i København
Akademimedlem Elisabeth Bergsøe havde fremsendt en artikel fra Politiken af 14. februar 2013 om
planlagte højhusbyggerier i København. Elisabeth skriver i sin mail af 26.02: ”Forleden faldt jeg over
denne artikel i Politiken, der desuden er en oversigt over de planlagte højhusbyggerier i København.
Jeg mener, det må påvirke bybilledet meget voldsomt, permanent og er kortsigtede uigennemtænkte
projekter. Måske er der nogle af planerne Akademiraadet har overset.”
Punktet blev ikke taget op under eventuelt.
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Eventuelt
Rådets udtalelser mm.
Rådet drøftede kort forskellige problematikker i forbindelse med at optimere rådets gennemslagskraft.
Et evt. presseudvalg tages op på næste møde i forbindelse med den årlige stillingtagen til nedsættelsen af udvalg og arbejdsgrupper.
Juryen
Rådet besluttede (til næste rådsmøde den 24. april) at invitere formand og næstformand for Juryen til
et kort orienterende møde om Juryens praksis mv.
********

