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Meddelelser
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Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 24. april 2013
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Tanja Jordan, Johan
Adam Linneballe og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Ruth Campau, Anja Franke, Sophia Kalkau, Leif Kath og
Heine Skjerning.
Referenter: Mette Sloth Møller og Anne Marie Nehammer
Godkendelse af rådets forretningsorden 2013-2014
Forretningsordenen blev godkendt.
Statens Værksteder for Kunst – repræsentanter for perioden 1.6.2013 – 31.5.2016.
Indstilling til Kulturministeriet af både en mand og en kvinde
. Rådet pegede på:
 Rikke Ravn Sørensen og Anders Bonnesen til Værkstedsrådet;
 Kim Buck og Louise Campbell til Områdeudvalget for Kunsthåndværk;
 Cecilie Manz og Thomas Bentzen til Områdeudvalget for Design;
 Marianne Dupont og Nicolai Bo Andersen til Områdeudvalget for Konservering og Restaurering.
Derudover blev der nævnt alternative medlemmer, såfremt de udpegede takker nej.
Follow Up arrangement for Kunstnersamfundet
Der arbejdes fortsat på at finde en dato for opfølgningsarrangementet, hvor alle tre medaljemodtagere kan deltage, nemlig Jan Gehl, Kirsten Dehlholm og Olafur Eliasson, årets modtagere
af henholdsvis CF Hansen og Thorvaldsen Medaillen.
Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper i det kommende akademi år
Udvalget for Kirkekunst
Arkitekterne: Karen Exner, Bente Lange, Annemarie Lund og Kjeld Vindum.
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Billedkunstnerne: Viera Collaro, Lene Desmentik, Leonard Forslund, Marianne Jørgensen, Karin Lorentzen og Hanne Nielsen.
Rådet besluttede, at vægte kontinuitet og valgte derfor at genudpege samtlige af de af Kirkekunstudvalgets medlemmer, der var på valg i år.
Stipendie- og Legatudvalget
Rådet besluttede, at følge sidste års princip med at udpege Legatudvalgets medlemmer blandt
råds- og jurymedlemmerne, og udpegede Sophia Kalkau og Anja Franke til udvalget. Rådet anmoder Juryen om også at udpege to medlemmer.
Landskabsudvalget
Efter indstilling fra forretningsudvalget, besluttede rådet at udsætte behandlingen af dette punkt,
indtil der er en afklaring med Naturstyrelsen.
Arbejdsgruppen for pressestrategi
Johan Adam Linneballe, Dorte Mandrup, Carsten Thau og Frederik Preisler fik sat i værk, at DR
filmede Stiftelsesfesten samt, at Radio 24 syv også var til stede og interviewede formand, rådsmedlemmer og gæster. DR vil såfremt der kan skaffes midler til det lave et par programmer om
Akademiet og dets medaljer.
Rådet drøftede behovet for en eventuel formalisering af pressegruppen, og besluttede, at gruppen fortsætter som en arbejdsgruppe. Formanden, Johnny Svendborg, indtræder i arbejdsgruppen.
Christiansborgs Slotsplads – opsætning af sten
På baggrund af en henvendelse fra Per Arnoldi, havde sekretariatet den 9. april skrevet til Folketinget, chefkonsulent Jens Christian Jacobsen, og forespurgt til stenopsætningen på Slotspladsen. Jens Christian Jacobsen svarede den 12. april, at ”…de bornholmske granitsten på
Slotspladsen er en midlertidig foranstaltning, der tjener en række sikkerhedsmæssige formål.
De skal stå på slotspladsen op til ca. 1 år fra nu (april 2013). Det er Folketinget og Styrelsen for
Slotte og Kulturejendomme, der har foreslået denne midlertidige løsning frem for almindelige
betonklodser, som kendes fra byggepladser”. Med hensyn til den blivende løsning skrev han,
”Vi forventer at kunne skrive kontrakt med et meget velrenommeret landskabsarkitektfirma i løbet af den kommende uge. I forbindelse med vurderingen af de indkomne tilbud er der bl.a. foretaget en kvalitativ bedømmelse af tilbudsgivernes referencer, kompetencer og erfaringer med
projekter af tilsvarende karakter. Der har ikke i forbindelse med projektet været udskrevet en
konkurrence.”
Rådet drøftede, hvorvidt Folketinget burde have udskrevet en konkurrence om den midlertidige
sikring af pladsen, men blev enige om at fokusere på den permanente løsning og vil derfor holde sig orienteret om sagen.
Regeringen lancerer vækstplan for kreative erhverv og design
Det blev aftalt, at der umiddelbart forud for den af Kulturministeriet arrangerede konference om
Ny Arkitekturpolitik den 21. maj (se under meddelelser nedenfor), udarbejdes et indlæg til offentliggørelse.
Punkter til evt. opfølgning fra Akademimødet den 27. februar i år
 Kunstcirkulæret 1,5 % reglen
 Karensreglen (Akademiets vedtægter)
 Vindmøller
 Landskabsudvalget
 Flere møder
Kunstcirkulæret: Der tages kontakt til Peter Birk Hansenfor mhb.på Kunstcirkulæret.

3.

Vindmølleproblematikken: Der udarbejdes et oplæg om vindmølleproblematikken til næste møde.
Landskabsudvalget, se ovenfor
Flere akademimøder: Rådet besluttede at arrangere et ekstra akademimøde, såfremt økonomien tillader det, således at der fremover afholdes to akademimøder hvert år. Derudover ser rådet
positivt på afholdelse af eventuelle temamøder.
Dialogmøder med diverse personer fra relevante institutioner/organer
Formanden foreslog at arrangere en række møder med personer med relevans for rådets virke,
og bad rådet om at komme med forslag til, hvem der kunne inviteres samt til mødernes form
mv. Punktet tages på næste dagsorden.
Henvendelse fra Ole Sporring ang. vedtægter og overgangsbestemmelser
Rådet drøftede Ole Sporrings henvendelse af 17. april 2013 angående Akademiets vedtægter
og overgangregler. Rådet tilkendegav, at det tidligere har svaret Ole Sporring på disse spørgsmål, og Akademiet har også flere gange været præsenteret for og taget stilling til klagerne. Rådet ser stadig bl.a. henset til Valgreglementets § 24 ikke ser noget formål med at belaste Akademiet med nye vedtægtsændringer og må derfor henvise Ole til at følge den i Vedtægternes §
21, stk. 1 angivne fremgangsmåde og skaffe opbakning til et konkret vedtægtsændringsforslag
fra mindst 15 ordinære medlemmer af Akademiet.
Seneste nyt – What’s Up
Rådets formand foreslog et nyt fast punkt til dagsordenen, ”Seneste nyt” eller What’s Up”, hvor
de enkelte rådsmedlemmer kan orientere resten af rådet om relevante, aktuelle emner, de er
stødt på. Både med henblik på en almindelig opdatering af medlemmerne, og på at skabe en
slags ”beredskabs/vidensbank” i forhold til pressen. Merete Ahnfeldt-Mollerup påpegede vigtigheden af, at rådet er opmærksom på relevante forhold i hele landet.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 18. april 2013
Til stede: Johnny Svendborg, Milena Bonifacini og Heine Skjerning.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet, følgende
punkter:
Evaluering af Stiftelsesfesten 2013
Til stede var godt 150 personer. Dronningen og kulturminister Marianne Jelved deltog i festen.
DR – Jan Haugaard og hans hold - filmede i Festsalen og efter middagen. Radio 24/7 – Otto
Lerche - interviewede formand, rådsmedlemmer og gæster før og under festen.
Underholdning
Forfatter, komponist, saxofonist og ”outertainer”, T.S. Høeg, underholdte med showet:
”Noget andet end det der er / det der ikke er som alt andet”, som indeholdt musik og ord
om kunstens væsen, civilisation og kærlighed.
Billeder ved festen blev taget af Karsten Juul Hovmand.
Middagen blev leveret af restaurant Babette.
Følgende medaljer blev uddelt:
C.F. Hansen Medaillen: Arkitekt Jan Gehl.
Thorvaldsen Medaillen: Billedkunstnerne Kirsten Dehlholm og Olafur Eliasson.
Eckersberg Medaillen: Arkitekt Kristine Jensen og billedkunstnerne Bodil Nielsen, Frans Jacobi
og Søren Martinsen.
N.L. Høyen Medaljen: Kunsthistoriker Teresa Nielsen og arkitekt Thomas Bo Jensen.
Præsidentberetningen lægges på rådets hjemmeside.
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Rigsrevisionen
Rigsrevisionen rapport af 18. februar 2013 ligger på rådets hjemmeside:
www.akademiraadet/Information/Rigsrevisionen.
Sekretariatet har fulgt op på rapporten og svaret Rigsrevisionen den 12. marts. Rigsrevisionen
har bl.a. svaret den 26. marts, at revisionen ”finder det meget tilfredsstillende, at Akademiet har
udvist stor opmærksomhed på at følge vores anvisninger”. Tilbage står så udfordringerne mht.
forvaltningen af Kunstsamlingen og nogle enkelte andre småting.
Akademiraadets årsrapport 2012 er godkendt af Kulturministeriet
Rapporten ligger på rådets hjemmeside under fanen: Information. Departementet har ikke indkaldt til virksomhedsmøde.
Arbejdstilsynet kommer på besøg på kontoret
Arbejdstilsynet har den 2. april telefonisk meddelt, at der aflægges uanmeldt besøg på rådets
kontor inden for 1-4 måneder.
Konference om ny arkitekturpolitik - tirsdag d. 21. maj kl. 9.30- 16.00
Kulturminister Marianne Jelved afholder konference om regeringens kommende arkitekturpolitik. Regeringen ønsker at udvikle en ny arkitekturpolitik som afløser for ”Arkitekturnation Danmark” fra 2007.
Arbejdet med formulering af den kommende politik skal ske i dialog med parter i branchen, og
arbejdet skydes i gang med en konference, der afholdes tirsdag den 21. maj kl. 9.30-16.00 på
Dansk Arkitekturcenter i København. Konferencen har til formål at sætte fokus på, hvordan vi
bedst iværksætter en ny arkitekturpolitik, som har mennesket i centrum, og hvordan vi med blik
for kvalitet og bæredygtighed udvikler byer og miljøer, som borgerne har lyst til at bo og være i.
Som udgangspunkt for dialogen på konferencen har ministeren et idéoplæg, som indeholder de
første tanker om og mulige temaer for arkitekturpolitikken. (Citat fra Kulturministeriets hjemmeside.)
Eventuelt
Udpegelse af censorer til arkitektuddannelsen 2014-2017
Der blev aftalt et censor-udpegningsmøde den 8. maj kl. 10.00 på rådets kontor, hvor medlemmer af rådet mødes for at udvælge nye censorer til arkitektuddannelsen.

Næste møde den 29. maj 2013.
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