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Fonden Leo Estvads Legat
Landskabsudvalget
Dialogmøder
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 28. august 2013

Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Tanja Jordan, Johan Adam Linneballe og
Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Anja Franke, Sophia Kalkau, Leif Kath og Heine Skjerning.
Afbud: Anders Abraham og Ruth Campau
Referent: Anne Marie Nehammer
Fonden Leo Estvads Legat – Indstilling af en billedhugger
Rådet indstillede Lene Desmentik til legatet.
Landskabsudvalget
Landskabsudvalget bestående af arkitekterne Hanne Bat Finke, Tanja Jordan og Jacob Kamp samt
billedkunstnerne Erland Knudssøn Madsen, Heine Skjerning og Morten Stræde blev nedsat på
baggrund af et revideret kommissorium.
Dialogmøder med diverse personer fra relevante institutioner/organer
Næste møde: Onsdag den 25. september 2013 kl. 14.30-15.30 med Naturstyrelsen v/kontorchef
Niels Bjørkbom og arkitekt Janne Christensen - opfølgning på rådets udtalelse om vindmøller, juni
2013.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 28. august 2013 – referat følger.
Til stede: Johnny Svendborg, Louis Becker, Milena Bonifacini og Heine Skjerning samt Anja Franke.
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Forretningsudvalget (FU) gennemgik udkastet til dagsordenen for rådsmødet, akademimødet i
efteråret, som planlægges til den 6. november, og underskrev legatregnskaberne for 2012.
Suppleant for Ruth Campau fra september til og med december 2013 Ruth har fået tildelt et
udlandsophold i de næste par måneder, og Malene Landgreen har tilbudt at supplere hende i
perioden.
Formanden er interviewet til Arkitekten.
Interviewet er bragt i juli 2013 og ligger på hjemmesiden.
Vindmøller
Rådet udkom i juni med en udtalelse om manglende helhedstænkning i regeringens energiplan med
særlig fokus på vindmøllerne. Udtalelsen har resulteret i en række henvendelser, herunder
nedenstående:
Naturstyrelsen ér opmærksom på, at der er forskellige udfordringer forbundet med placeringen af nye
vindmøller, men mener, at det er kommunerne, der bedst varetager hensynet til de konkrete steder,
landskaber osv. Naturstyrelsen har, på baggrund af en rapport fra en arbejdsgruppe med deltagelse af
vindmølleinteressenter, etableret en ny hjemmeside (www.vindinfo.dk) med information og rådgivning
til kommunerne om bl.a. placering af vindmøller. Derudover har Naturstyrelsen den 5. april afholdt et
idéværksted om nye perspektiver på fremtidens vindmølleplanlægning.
Som opfølgning på dette idéværksted vil styrelsen gerne tage imod tilbuddet om et møde med
Akademiraadet.
Holbæk Kommune fortæller at, ”Kommunen satser på færre, men større møller, fordi store møller er
mere energieffektive og for at undgå mange små piskeris i landskabet. Med afsæt i møllernes
størrelse og afstanden til bebyggelse har kommunen udpeget et antal mulige placeringer for
vindmøller. Herefter er hvert enkelt område blevet vurderet ift. landskabet og kulturmiljøer. Resultatet
er en række potentielle vindmølleområder.
Udfordringerne er, at der ikke altid er sammenfald mellem de ansøgte områder og de udpegede, og at
der er mange lokale interesser, der skal varetages. De fleste ønsker vindmøller bare ikke i deres
baghave. Der er mange følelser i spil.
Holbæk kommune har taget initiativ til et tværkommunalt samarbejde med nabokommunerne om en
række emner i kommuneplanen, som fordrer samarbejde på tværs af kommunegrænsen på
administrativt plan. Det drejer sig om biogas, vindmøller, landskabsplanlægning mm.”.
Bjørn Nørgaard skriver: ”Et glimrende indlæg til ministeriet”, men opfordrer dog til…”at man i
fremtiden stryger… at sammenligne med industrianlæg…., det ér industrianlæg. Også at understrege,
at fordi en teknologi er miljøvenlig på CO2 området, er den på andre områder lige så forurenende som
al anden industri. Dertil bør rådet arbejde for, at disse vindindustriparker placeres i forbindelse med
eksisterende større anlæg, motorvej, broer, havne, store industrianlæg”.
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Mads F. Hovmand (seniorforsker ved Københavns Universitet/Terrestrial Ecology/Biologi) skriver: ”Et
meget værdifuldt indlæg og en stor opmuntring for dem, der vil Danmark det bedste”.
Møde om og opfølgning på Kunstsamlingen
På baggrund af Rigsrevisionens rapport februar 2013 om Akademiets Kunstsamling, blev der den 14.
juni afholdt møde i Kulturministeriets departement med repræsentanter fra SMK, Billedkunstskolerne
og Akademiraadet for at drøfte evt. løsninger til den fremtidige forvaltning af Kunstsamlingen.
Sekretariatet har nu indkaldt til 2 møder i september for, at:
1. Drøfte en fremtidig løsning mht. registranten af kunstsamlingen
2. Drøfte den fremtidige magasinering af, evakueringsplan for og fotografering af samlingen.
Ny Arkitekturpolitik
Tidsplan for kulturministerens arkitekturpolitiske udspil:
Januar-februar 2013: Opstart
Marts-maj 2013: Involvering af branchen, organisationer og interessenter
Juni-september 2013: Bearbejdning af inputs og formulering af ny politik
Efterår 2013: Offentliggørelse af ny arkitektpolitik
Varsel om kommende udpegelser til bestyrelser og institutioner
Valgperioden for rådets repræsentanter i nedenstående bestyrelser/institutioner udløber ved årsskiftet
2013. Rådet, skal derfor på næste rådsmøde (september) enten udpege eller genudpege i alt 21
repræsentanter/suppleanter for den kommende valgperiode med start 1.1.2014.
Eventuelt
Akademimøde – onsdag den 6. november kl. 16.00
Rådet besluttede på forretningsudvalgets opfordring at flytte det planlagte akademimøde fra den 30.
oktober til onsdag den 6. november, da det ved nærmere eftertanke bliver for omfattende med 2
arrangementer samme dag. Rådet drøftede forskellige oplæg til akademimødet og besluttede, at
fokusere på emnet: Nye visioner for det offentlige rum (set fra et metaplan) og evt. paneldiskussion.
Sonningprisen
Københavns Universitet opfordrer i brev af 27. august rådet til at fremsætte forslag til kandidater
til Sonningprisen 2014. Fristen for forslag er den 14. oktober. Indstillinger skal indeholde motivering for
forslaget og være ledsaget af kandidatens c.v. samt en fortegnelse over offentliggjort arbejder.
Punktet tages på næste dagsorden.
Henvendelse om havvindmøller
Pelle Gudmundsen har den 19. august henvendt sig til rådet i en sag om opstilling af vindmøller i
Århus Bugt.
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Sekretariatet har svaret, at rådets vinkling på vindmøllerne er ud fra et helhedssyn/overordnet syn på
vindmøllerne og deres placering mm. i det danske landskab, men at Pelle Gudmundsen hører fra
rådet, såfremt rådet tager sagen op.
Rådet tilkendegav, at det desværre ikke har mulighed for eller ressourcer til at gå ind i konkrete sager
om placering/opstilling af vindmøller, men at rådet vil have sagen in mente til mødet med
Naturstyrelsen i september.
Næste møde den 25. september 2013.
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