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106. net-ref.
Akademiets legater 2014 – godkendelse af indstillinger om legattildelinger
Evt. valg af nye rådsvalgte medlemmer
Køn og kunst – repræsentationen og vægtningen af henholdsvis kvindelige og mandlige kunstneres
værker på museer mv.
Besparelser /beskæring af landskabs- samt arkitektuddannelsen på KU mm.
Udpegning af medlem til bestyrelsen for Holstebro Kunstmuseum
Udpegning af medlem til Ophavsretsfonden i BKF
Udpegning af medlem til Robert Storm P’s Museumsfond
Høring om testvindmøller ved Velling Mærsk
Tegningssamlingen -arkitektur
Seneste nyt
Meddelelser

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 12. november 2014
Til stede:
Arkitekterne: Rikke Juul Gram, Tanja Jordan, Johan Adam Linneballe (vicedirigent), Johnny Svendborg
(formand)(delvist) og David Zahle (delvist).
Billedkunstnerne: Gunnar Bay (suppleant) (delvist), Yvette Brackman (delvist), Susan Hinnum (suppleant), Sophia Kalkau (dirigent) og Heine Skjerning (faggruppeformand).
Gæst: Peter Sikker Rasmussen.
Afbud: Louis Becker, Milena Bonifacini, Ruth Campau og Astrid Kruse Jensen.
Dirigent: Sophia Kalkau.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Akademiets legater 2014 – godkendelse af indstillinger om legattildelinger
Rådet godkendte, med et enkelt ønske til justering, Stipendie- og legatudvalgets indstillinger til modtagere af Akademiets legater 2014.
Der uddeles legater for i alt 396.246 kr. Listen over modtagere af Akademiets legater, vil blive lagt på
rådets hjemmeside, når modtagerne har modtaget besked. Se fanen: Legater/uddelinger.
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=215
Evt. valg af nye rådsvalgte medlemmer
Der var fremsat forslag til fem nye rådsvalgte medlemmer, men rådet besluttede at udsætte behandlingen af punktet til næste møde.
Køn og kunst – repræsentationen og vægtningen af henholdsvis kvindelige og mandlige kunstneres
værker på museer mv.
Rådet kommenterede det udsendte oplæg til en udtalelse og besluttede, at der på baggrund af drøftelserne skulle arbejdes videre med oplægget. Revideret oplæg forelægges på næste møde.
Besparelser /beskæring af landskabs- samt arkitektuddannelsen på KU
På sidste møde drøftede rådet de bebudede nedskæringer på 30 % på landskabsarkitektuddannelsen
på KU og tilkendegav, at rådet fandt det beklageligt og gerne vil tilkendegive sympati for ikke at beskære uddannelsen, hvis rådet adspørges.
Ellen Braae, medlem af Akademiet samt landskabsarkitekt og professor, har efterfølgende, den 13.
oktober, skrevet til formanden og forklaret nærmere om nedskæringerne.
Dette punkt blev slået sammen med et andet punkt:
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Henvendelse fra KS medlem Jens Otto Hansen - debat om Billedkunstskolernes nye styringslov
Jens Otto Hansen har den 31. oktober henvendt sig for at høre, om rådet vil deltage i debatten om
styringsloven (fra begyndelsen af det ny årtusind), som bl.a. bevirker, at rektoratet kan søges af alle
og ikke, som tidligere skal findes blandt det kunstfaglige personale på skolen. Jens Otto Hansens debatindlæg i Berlingske 29. oktober 2014 var vedhæftet dagsordenen.
Rådet bredte punkterne ud til en mere generel diskussion om beskæringerne af de akademiske uddannelser af arkitekter/billedkunstnere samt kunstneres aftagende indflydelse, hvad der er det værdiskabende i samfundet og, hvad det er for en værdi, man som kunstner kan skabe/tilføre samfundet.
På baggrund af disse drøftelser tilkendegav rådet, at det formentlig ville lave et oplæg til forelæggelse
på et kommende møde.
Udpegning af medlem til bestyrelsen for Holstebro Kunstmuseum 2015-2018
Rådet genudpegede Kurt Tegtmeier for valgperioden 1.1.2015 til 31.12.2018.
Udpegning af medlem til Ophavsretsfonden i BKF for perioden 1.1.2015-31.12.2016
Rådet pegede på Lars Lundehave Hansen samt alternativ kandidat, såfremt han ikke ønsker at modtage hvervet.
Udpegning af medlem til Robert Storm P’s Museumsfond
Rådet pegede på Søren Taaning, samt alternativ kandidat, såfremt han ikke ønsker at modtage hvervet.
Høring om testvindmøller ved Velling Mærsk
Ribe Stift har – på opfordring af kongelig bygningsinspektør, Niels Vium, - anmodet Akademiraadet
om en udtalelse om opstillingen af testvindmøller ved Velling Mærsk.
Niels Vium har foretaget en gennemgang af kommuneplantillægget for Ribe Stift, og anbefaler på den
baggrund stiftet at gøre indsigelse mod opstillingen af testvindmøllerne. Ifølge kommuneplantillægget fra Ringkøbing-Skjern Kommune opstilles der fire 200 m høje testvindmøller ved Velling Mærsk,
hvilket ifølge Niels Vium vil forstyrre samspillet mellem landskabet og en række middelalderkirker i
området voldsomt. Vium udtaler, at det er tale om den hidtil alvorligste overtrædelse af de skrevne
og uskrevne regler, der er for opstilling af vindmøller ved middelalderkirker.
Rådet besluttede at overlade sagen til Landskabsudvalgets stillingtagen.
Udtalelsen kan ses her på hjemmesiden under fanen: Landskab/Udtalelser eller
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=222
Evaluering af Akademimødet onsdag den 5. november 2014 i Festsalen
Program for mødet:
Kl. 16.15: Velkomst ved præsident Johnny Svendborg
Kl. 16.20: Præsentation af og debat om billedkunsten og arkitekturen i det offentlige rum med udgangspunkt i følgende projekter:
•Udsmykningen af Københavns Byret ved Jesper Christiansen
•”Vestled” i Hvide Sande ved Torben Schønherr (projektet er lavet i samarbejde med Marianne Hesselbjerg og Carsten Juel-Christiansen)
• ”Superkilen”på Nørrebro ved Superflex (projektet er lavet i samarbejde med Big).
Kl. 18.30: Middag i Kunsthal Charlottenborg.
Rådet evaluerede mødet og tilkendegav, at oplæggene var gode og alsidige, men at bl.a. lydforbedringer er ønskelige.
Tegningssamlingen -arkitektur
På sidste møde tilkendegav rådet, at det på baggrund af henvendelse fra et tidligere medlem af Akademiet, der havde udtrykt bekymring for varetagelsen af samlingen, ville invitere direktør Patrick
Kragelund til et møde for at drøfte status for Tegningssamlingen.
Patrick Kragelund kunne ikke mødes med rådet den forslåede dato, og havde i stedet fremsendt en
redegørelse for status mht. Tegningssamlingen.
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Rådet tilkendegav, at det på baggrund af redegørelsen ikke længere fandt anledning til at holde et
møde eller til at foretage sig yderligere i forhold til samlingen.
Seneste nyt
Planlagt byggeri i Tivolis periferi og Aarhus Havn blev drøftet på arkitekternes faggruppemøde.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 12. november 2014.Til stede: Johnny Svendborg, Heine Skjerning og
Sophia Kalkau.
FU gennemgik foruden dagsordenen til rådsmødet samme dag, budgetopfølgning for 3. kt. 2014 mv.
forslag til festtaler og musik til stiftelsesfesten 2015.
Høringssvar fra Landskabsudvalget
Landskabsudvalget har den 20. oktober fremsendt høringssvar vedr. ”Udkast til lov om Den Danske
Naturfond” til Miljøministeriet og den 3. oktober fremsendt høringssvar vedr. ”forsøgsordning for
kyst – og naturturisme” til Naturstyrelsen.
Høringssvarene kan ses på rådets hjemmeside under fanen Landskab/Udtalelser.
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=222
Bygst – Høringsudkast om Vejledning til cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri
mv.
Høringssvaret er afgivet og kan ses på hjemmesiden: Rådet/Udtalelser
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Dialogmøder opfølgning
Direktør og rådsvalgt medlem, Frederik Preisler, har foranstaltet et møde om Nordhavnen med Jens
Kramer Mikkelsen og Carsten Koch. Mødet er aftalt til den 10. december kl. 12.30. Frederik Preisler,
Johnny Svendborg og David Zahle deltager i mødet.
Opgaveflytning fra Kulturministeriet til Kulturstyrelsen
Kulturministeriet, dep. chef Marie Hansen, har den 29. oktober i år meddelt, at med virkning fra den
3. november flyttes nedenfor listede institutioner og opgaver, bl.a. afrapportering til KST. Marie Hansen skriver bl.a.: ”Som varslet inden sommerferien har vi over sommeren og efteråret arbejdet med
en justering af Kulturministeriets organisation. Der blev i den forbindelse bl.a. nedsat en arbejdsgruppe vedrørende de statslige kulturinstitutioner, som har afsluttet deres arbejde, og der foreligger nu
en rapport om de statslige kulturinstitutioner. Med udgangspunkt i denne rapport har jeg besluttet,
at Kulturstyrelsen fremover får ansvaret for en række opgaver i tilknytning til følgende statsinstitutioner:
• Dansk Landbrugsmuseum
• Ordrupgaard
• Den Hirschsprungske Samling
• Nota
• Statens Værksteder for Kunst
• Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
• Kunstbiblioteket
• Akademiraadet
De opgaver, der flyttes til Kulturstyrelsen, er opgaver vedrørende:
• Indgåelse af rammeaftaler
• Årsrapportafslutning
• Forberedelse og afholdelse af virksomhedsmøder
• Reservetrækssager
• Ledersamtaler og –rekruttering
• Sagsbehandling af løbende henvendelser fra institutionerne (faglige og økonomiske)
• Pressehåndtering
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• Byggesager
• Vedligeholdelsessager
Eventuelt
Ingen sager under dette punkt.

*********

