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Netreferat af konstituerende møde i Akademiraadet
onsdag den 19. marts 2014
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham (suppleant), Louis Becker, Rikke Juul Gram, Johan Adam Linneballe, Johnny
Svendborg (formand) og David Zahle.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand), Yvette Brackman, Susan Hinnum (suppleant), Sophia
Kalkau, Ruth Campau og Heine Skjerning.
Afbud: Tanja Jordan og Astrid Kruse Jensen.
Dirigent: Sophia Kalkau efter pkt. 5.
Referent: Anne Marie Nehammer.

Konstituering af Akademiraadet
Anne Marie gav en kort introduktion til hvervet som medlem af rådet og henviste bl.a. til rådets
hjemmeside, www.akademiraadet.dk, hvor de fleste informationer om Akademiet/rådet er
tilgængelige. Udkast til rådets forretningsorden 2014 – 2015 blev godkendt uden bemærkninger.
Valg for perioden 1.4. 2014 – 31.3. 2015
Det blev noteret, at formanden, Johnny Svendborg, og næstformanden, Milena Bonifacini, er valgt til
31.3.2015. Louis Becker og Heine Skjerning blev valgt som faggruppeformænd.
De to faggruppeformænd, formanden og næstformanden udgør Akademiraadets forretningsudvalg
Sophia Kalkau blev dirigent og Johan Adam Linneballe vicedirigent.
Mødeplan
Mødeplanen for akademiåret 2014-2015 blev vedtaget med justeringer, og kan ses på denne side
under fanen: Mødeplan.
Valg af medlemmer og suppleanter til Juryen
Kunstnersamfundet har valgt følgende til Juryen for perioden 2014-2017:
Arkitekterne:
Billedkunstnerne:
Christina Capetillo
Kirsten Dufour
Gitte Juul
Michael Mørk
Mads Bjørn Hansen
Tina Maria Nielsen
1. suppleant - Carsten Holgaard
1. suppleant - Finn Heiberg
2. suppleant - Christian Tranberg
2. suppleant - Yvette Brackman
(Der blev valgt en ny 2. suppleant, da Yvette er valgt ind i
rådet): Maria Søndergaard Lolk
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Rådet pegede på følgende:
Arkitekter:
Lars Juel Thiis
Cecilie Manz
Camilla Hedegaard Møller
1. suppleant - Torben Skovbjerg
2. suppleant - besluttes senere

Billedkunstnere:
Honza Hoeck
Anders Bonnesen
Pernille With Madsen
1. suppleant - Henrik Plenge Jakobsen
2. suppleant - Birgit Johnsen

Rådsvalgte medlemmer af Akademiet
Der blev stillet forslag til genvalg og nyvalg af rådsvalgte medlemmer, og punktet tages op igen på
næste møde til endelig beslutning. Valgperioden for følgende 7 rådsvalgte medlemmer udløber den
31. marts 2014:
Emma Salling, kunsthistoriker, mag.art.
Jens Schovsbo, professor dr. jur.
René Larsen, lektor, tidl. rektor
Patrick Kragelund, direktør
Ole Damsbo, advokat
Bodil Nyboe Andersen, fhv. nationalbankdirektør
Lisbeth Knudsen, koncernchef og ansv. chefredaktør.
Dialogmøder
Formålet med dialogmøderne er at knytte tættere bånd til forskellige interessenter og blandt andet
gøre dem opmærksom på, hvad de kan bruge Akademiraadet til. Rådet drøftede forslag til nye
dialogmøder, herunder også en højere grad af inddragelse af Akademiets medlemmer, hvor det er
relevant.
Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper
Akademiraadets Landskabsudvalg - valg af 1 medlem (arkitekt)
Akademiraadets Landskabsudvalg havde konstituerende møde i oktober 2013 og der er aftalt
minimum 4-5 møder årligt. Udvalgets formand, arkitekten Jacob Kamp, har trukket sig ud af udvalget
i februar i år – og rådet skulle derfor udpege et nyt medlem til udvalget. Rådet pegede på professor
og arkitekt Ellen Braae, som imidlertid efterfølgende har takket nej til hvervet.
Udvalget består af flg. medlemmer valgt til september 2015:
Arkitekterne: Hanne Bat Finke og Tanja Jordan.
Billedkunstnerne: Erland Knudssøn Madsen, Heine Skjerning og Morten Stræde (næstformand).
Stipendie- og Legatudvalget, billedkunstnere
Stipendie- og Legatudvalget holder kun ét møde årligt, planlagt til tirsdag den 4. november, hvor de
gennemgår de indkomne ansøgninger til rådets rejse- og understøttelseslegater og det årlige
rejsestipendium samt indstiller modtagere til rådets møde i november.
Rådet pegede på Ruth Campau og Susan Hinnum samt Yvette Brackman (suppleant) og besluttede at
bede Juryen om at udpege en billedkunstner og en arkitekt samt en suppleant til udvalget.
Pressekomiteen og Kirkekunstudvalget blev udskudt til næste rådsmøde
Meddelelser
Akademimøde 5. marts 2014
Kl. 16.00 – 16.10: Velkomst ved præsident Johnny Svendborg.
Kl. 16.10 - 17.20: Sektionsmøder, hvor der bl.a. blev valgt rådsmedlemmer og suppleanter til
Akademiraadet pr. 1. april 2015.
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Kl. 17.30–18.45: Fællesmøde hvor faggruppeformændene meddelte, hvem der var udpeget som
medlemmer og suppleanter af Akademiraadet, og hvad sektionerne havde drøftet og ønskede at
drøfte på fællesmødet.
Kl. 18.45: Middag i Kunsthal Charlottenborgs Café.
Arkitektsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet: Johnny Svendborg, Rikke
Juul Gram og David Zahle samt suppleant Anders Abraham.
Billedkunstsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet:
Yvette Brackman, Astrid Kruse Jensen og Heine Skjerning samt suppleant Susan Hinnum.
Akademiraadets sammensætning pr. 1.4.2013 er herefter følgende:
Arkitekterne:
Valgt til 2015: Louis Becker, Johan Adam Linneballe og Tanja Jordan samt suppleanterne Poul
Ingemann og Pulsk Ravn.
Valgt til 2016: Johnny Svendborg, Rikke Juul Gram og David Zahle samt suppleant Anders Abraham.
Billedkunstnerne:
Valgt til 2015: Milena Bonifacini, Sophia Kalkau og Ruth Campau samt suppleanterne
Gunnar Bay og Jens Bohr.
Valgt til 2016: Yvette Brackman, Astrid Kruse Jensen og Heine Skjerning samt suppleant Susan
Hinnum.
Akademiraadets årsrapport 2013
Udkast til Akademiraadets årsrapport 2013 er sendt til Kulturministeriets departement den 26.
februar 2014. Rapporten lægges på denne side, under fanen Information/Årsrapporter efter
godkendelse.
Akademiets medaljer 2014 og presseomtale
Pressemeddelelse om tildeling af Akademiets medaljer 2014 udsendes, efter aftale med
pressekomiteen, ad flere omgange. Johnny Svendborg, Johan Adam Linneballe, og Heine Skjerning
har i februar/marts afholdt 4 frokostmøder med folk fra pressen: Thomas Dickson, Lisbeth Bonde,
Lars Hedeby samt Kasper Stenbach, for at informere om Akademiets virksomhed og forbedre
chancerne for presseomtale af medaljetildelingerne.
Ole Sporring: Klage og vedtægtsbestemmelse
Ole Sporring har den 21. januar i år klaget til Kulturministeriet og bedt ministeriet om at afgøre en
tvist mellem ham og Akademiraadet i forbindelse med Kunstnersamfundets valg 2014 til Akademiets
Billedkunstsektion. Det drejer sig om vedtægternes § 22 stk. 4, der undtager billedkunstnere valgt i
2008 fra karensreglen (12 års medlemskab af Akademiet og derefter 3 års pause inden evt.
medlemskab igen). Valgbestyrelsen/rådet har den 17. januar 2014 samt 20. december 2013
tilkendegivet, at den/det ikke er enig(t) i Ole Sporrings synspunkter om, at de pågældende ikke kan
opstille til valget i 2014. Ole Sporring har den 11. februar 2014 (efter sidste rådsmøde den 5. februar
og efter valgresultatets offentliggørelse den 10. februar) klaget til Akademiets præsident, Johnny
Svendborg, over valgbestyrelsens og Akademiraadets forvaltning af valget i Kunstnersamfundets
billedkunstsektion. Valgbestyrelsen (Louis Becker var dog bortrejst, men er ligesom rådet orienteret)
har på møde den 13. februar 2014 drøftet Ole Sporrings klage med rådsvalgt medlem af Akademiet,
advokat Ole Damsbo, og finder stadig, at valget er lovligt afviklet, men har også i brev af 21. februar i
år til Kulturministeriet tilkendegivet, at rådet vil se positivt på en omformulering af ovennævnte
bestemmelse, da den set i bakspejlet ikke nødvendigvis forekommer helt konsekvent. Sagen beror nu
i ministeriet."
Lancering af ny arkitekturpolitik
Den 27. februar blev regeringens nye arkitekturpolitik, ”Mennesker i centrum”, præsenteret ved et
lanceringsarrangement i Carlsberg Byen i København. Flere af rådets medlemmer deltog i
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arrangementet.
Kommende arkitektskole i Aarhus
Formanden var blevet orienteret om, at flere arkitektfirmaer i brev af 15. januar i år til Bygst havde
protesteret over udbudsformen for den nye Arkitektskole i Aarhus. I brevet stod bl.a.:
”Aarhus Arkitektskole har meldt ud, at de vil afholde en konkurrence, og det vil uden tvivl være den
rigtigste måde at finde frem til designet på. Herefter har Bygningsstyrelsen planer om at udbyde
projektet i totalentreprise. Det mener vi er et forkert signal at sende, da en sådan beslutning
underminerer arkitektfaget.
Der er konsensus blandt arkitekterne om at overtale Bygningsstyrelsen til at revurdere jeres
udbudsform efter arkitektkonkurrencen er blevet afholdt. Brevene er også blevet sendt til dit kontor.”
Sekretariatet skrev den 21. januar til Bygst for at høre til sagen, men var uden svar på mødet. Rådet
besluttede at udtale sig om sagen, idet rådet blandt andet fandt det problematisk, såfremt projektet
blev udbudt i totalentreprise efter endt konkurrence. Udtalelsen af den 7. februar kan ses på rådets
hjemmeside under fanen: Rådet/Udtalelser eller http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74.
Rådets brev er bragt i Arkitekten marts 2014 (03) og sagen samt rådet/formanden er omtalt i
lederen.
Bygningsstyrelsen har efterfølgende svaret, at Bygst ”sammen med arkitektskolen arbejder på en
model, hvor der forud for det vindende projekts realisering i en totalentreprise vil være en åben
arkitektkonkurrence med en efterfølgende indsnævret projektkonkurrence. Det er således hensigten,
at projektet udvælges i projektkonkurrence og ikke i totalentreprisekonkurrence. Samtidig overvejes
det, at den vindende rådgiver tilknyttes enten bygherre eller entreprenør i forbindelse med
udførelsen.” Bygst inviterer til debatmøde om modellen torsdag den 1. april 2014 kl. 13-15 på
Arkitektskolen, hvor blandt andet Rikke Juul Gram deltager i mødet.
Eventuelt
Ny billedkunstsagkyndig til retten i Horsens
Retten i Horsens har på sagsøgtes anmodning igen i brev af 17. marts 2014 skrevet for at høre, om
der kan foreslås en anden kunstner, end den af rådet på møde den 5. februar i år udpegede, Mette
Gitz-Johansen.
Rådet tilkendegav, at det ikke ønsker at foreslå en tredje eller anden kunstner end Mette GitzJohansen. Rådet er af den overbevisning, at netop Mette Gitz-Johansen har den nødvendige og
krævede erfaring med digitale medier og værker for at kunne udøve hvervet som sagkyndig dommer.

Næste møde er onsdag den 30. april 2014.

