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Statens Kunstfond – udpegelse af repræsentanter
Kommunikation
Arbejdsgruppe for pressestrategi
Dialogmøder
Nedsættelse af et Landskabsudvalg
Akademimøde i efteråret 2013
Udkast til udtalelse om vindmøller
Henvendelse fra Suste Bonnén
Follow Up arrangementet for Kunstnersamfundet mfl.
Seneste nyt – What’s Up?
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 29. maj 2013
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abrahamsen, Louise Becker, Tanja Jordan, Johan Adam Linneballe og Johnny
Svendborg.
Billedkunstnerne:Jens Bohr ( suppl.), Milena Bonifacini, Ruth Campau, Sophia Kalkau, Leif Kath og
Heine Skjerring.
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup og Anja Franke
Referent: Anne Marie Nehammer
Statens Kunstfond – repræsentanter for perioden 1.7.2013 – 31.12.2016
Arkitekt Marianne Hansen og billedkunstner Henrik Jørgensen blev efter indstilling fra rådet udpeget af
Kulturministeriet.
Kommunikation
Formanden er i begyndelsen af april interviewet af Arkitektforeningen, der er sendt artikel til Berlingske om den Ny Arkitekturpolitik, bragt i avisen den 24. maj, (begge ligger på hjemmesiden),der har
været reportage om Akademiet i 24syv den 22. maj, og formanden er interviewet til Arkitekten fredag
den 24. maj.
Rådet drøftede forskellige kommunikationsforbedringer og særligt i relation til udsendelsen i 24syv
behovet for en præcisering/afklaring af, hvem der taler med hvem på Akademiets vegne og i hvilken
funktion/rolle.
Arbejdsgruppe for pressestrategi
Pressegruppen, der består af Johnny Svendborg, Johan Adam Linneballe, Dorte Mandrup, Carsten
Thau og Frederik Preisler har senest afholdt møde den 23. maj. Johan Linneballe orienterede om, at
gruppen fortsat arbejder på at få skaffet et økonomisk fundament for udsendelserne i DR om Akademiet og medaljerne, og der er søgt diverse fonde.
Dialogmøder med diverse personer fra relevante institutioner/organer
Rådet besluttede at iværksætte en række møder med repræsentanter fra diverse offentlige
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institutioner mm. med relevans for rådets virke og med forskellige indfaldsvinkler til billedkunst og arkitektur. Møderne skal tage udgangspunkt i den æstetiske vinkel samt højst mulig kunstnerisk kvalitet i
det offentlige rum.
Nedsættelse af et Landskabsudvalg
Rådet vedtog et kommissorium for det nye landskabsudvalg og besluttede, at udover billedkunstner
Heine Skjerning og arkitekt Tanja Jordan fra rådet, ville rådet spørge landskabsarkitekterne Jacob
Kamp og Hanne Bat Finke samt billedkunstnerne Morten Stræde og Erland Knudssøn Madsen, om de
vil indtræde i udvalget. Udvalget træder i funktion, så snart rådets økonomi tillader det.
Akademimøde i efteråret 2013
Hvis økonomien tillader det, besluttede rådet at afholde et akademimøde til efteråret, onsdag den 30.
oktober – samme dag som afviklingen af Follow Up arrangementet, se nedenfor pkt. 12. Mødet planlægges i givet fald på forretningsudvalgets møde den 28. august og evt. den 25. september.
Udkast til udtalelse om vindmøller
Heine Skjerning havde fremsendt udkast til udtalelse om vindmøller, som rådet kommenterede. Udkastet justeres og udtalelsen sendes til Miljøministeriet, Naturstyrelsen, landets kommuner og pressen.
Note: Udtalelsen ligger på rådets hjemmeside: http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Henvendelse fra Suste Bonnén
Suste Bonnén har den 8. maj henvendt sig til rådet om hjælp angående hendes værk Agnete og
Havmanden placeret i Frederiksholms kanal. Værket, der oprindeligt var belyst, er nu uden belysning.
Københavns kommune har af økonomiske årsager afvist over for Suste at belyse skulpturen.
Rådet beklagede, men fandt ikke at sagen er af sådan en principiel karakter, at rådet vil tage den op.
Follow Up arrangementet for Kunstnersamfundet mfl.
Rådet har forsøgt at få aftalt en ny dato for foredrags-arrangementet med Jan Gehl, Kirsten Dehlholm
og Olafur Eliasson, medaljemodtagere af henholdsvis CF Hansen og Thorvaldsen Medaillen. Der er
fremsendt nogle datoforslag til medaljemodtagerne, og tilbagemeldingerne viser, at det ikke kan lykkes at finde en dato, hvor alle tre modtagere kan deltage. Det blev derfor besluttet, at arrangementet
afholdes dem 30. oktober 2013 – samme dag som akademimødet - med (kun) to af modtagerne, Jan
Gehl og Olafur Eliasson.
Seneste nyt – What’s Up?
Havnetunnel i Kbh.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 29. maj 2013
Til stede: Johnny Svendborg, Louis Becker, Johan Adam Linneballe, Milena Bonifacini og Heine
Skjerning.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet, budgetopfølgning for 1. kvartal 2013.
Vækstplan for kreative erhverv og design
Sagen er stillet i bero ind til videre.
Beretning 2010-2013
Sekretariatet er sammen med fhv. formand Mette Gitz-Johansen og Pulsk Ravn i gang med at udarbejde beretning for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2013. Der er lagt en tids- og dispositionsplan, og
beretningen er planlagt til at være trykt ultimo november.
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Censorer til arkitektuddannelsen
Der er udsendt forespørgsel til 27 personer, om de ønsker at blive indstillet som censorer for arkitektuddannelsen for de kommende fire år (2014-2017). Samtidig er de nuværende censorer – minus 27
personer - blevet spurgt, om de ønsker at blive indstillet for endnu en periode. Rådets indstillingerl
fremsendes til censorsekretariatet senest den 15. juni 2013.
Repræsentantskabet for Statens Kunstråd
Akademiraadets repræsentant i Statens Kunstråds Repræsentantskab, Henrik B. Andersen, har valgt
at træde ud af Repræsentantskabet før tiden. I den forbindelse har sekretariatet forhørt sig hos Kulturstyrelsen omkring en eventuel udpegelse af en afløser for Henrik B. Andersen. Kulturstyrelsen oplyste,
at der ikke skal udpeges en afløser, da der ikke er flere møder i Repræsentantskabet før samtlige
medlemmer af Statens Kunstråds repræsentantskab afbeskikkes pr. 30.6.2013.
Byggeri i Kongens Have – øvelokale og amfiteater
Rådet udtalte sig i sagen den 20. marts. Rådet fandt bl.a., 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 kan
ses på hjemmesiden: www.akademiraadet.dk/Rådet/Udtalelser.
I Politiken den 18. april og den 13. maj fremgår det, at planerne om byggeriet er taget af bordet pga.
de mange protester. Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal udtaler til avisen 13. maj, at ideen om
en stor øve- og koncertsal ved den fredede Kongens Have nu er droppet:
http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE1948588/udskaeldt-amfiteater-i-kongens-have-bliverdroppet/.
Oplæg til Ny Arkitekturpolitik
Den 21. maj afholdt Kulturministeriet en konference om regeringens kommende arkitekturpolitik på
Dansk Arkitekturcenter i København. Regeringen ønsker at udvikle en ny arkitekturpolitik som afløser
for ”Arkitekturnation Danmark” fra 2007.
Konferencen havde til formål at sætte fokus på, hvordan der bedst iværksættes 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. Idéoplægget var vedhæftet forrige mødes dagsorden. Der følges op på konferencen med 2 workshops, den 12. og den 24. juni fra kl.13-17 begge dage.
Berlingske Tidende har den 24. maj bragt rådets udtalelse om idéoplægget til en Ny Arkitekturpolitik,
udtalelsen ligger på rådets hjemmeside.
Filmklip og powerpoint præsentationer fra konferencen-dagen er tilgængelige på hjemmesiden
http://www.kum.dk/da/Temaer/Ny-arkitekturpolitik/Konference-/Video-og-prasentationer/
Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Begge love er vedtaget den 8. maj 2013.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0310.aspx?res=11&nres=1

Kulturministeriets departement indkalder til møde om forvaltningen af Kunstsamlingen
På baggrund af Rigsrevisionens rapport februar 2013 om Akademiets Kunstsamling, har departementet indkaldt SMK, Billedkunstskolerne og Akademiraadet til møde for at drøfte evt. løsninger til den
fremtidige forvaltning af Kunstsamlingen
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Henvendelse fra Ole Sporring ang. vedtægter og overgangsbestemmelser
Ole Sporring har på baggrund af rådets svar til ham af den 8. maj henvendt sig igen den 12. maj til rådets formand og uddybet sine synspunkter på vedtægterne mm. Henvendelsen sættes på rådets
dagsorden på næste møde den 28. august.
Eventuelt
Anmodning om udpegelse af skønsmand
Advokaterne Dahl og Bindeballe anmoder den 28. maj Akademiraadet om at udpege en skønsmand til
en retssag. Advokaterne skriver bl.a., at den forslåede skønsmand skal være kunstnerisk inspireret og
have kendskab til landskabsarkitektur og til vandkunst/vandtrapper.
Rådet pegede på landskabsarkitekt Preben Skaarup.
Praktikant
Rådet besluttede forsøgsvis at slå en praktikplads op inden for kommunikation i 4-6 måneder til at bistå formanden og rådet.
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