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99.net-ref.
Akademimøde onsdag den 5. marts 2014
Indstilling af repræsentant til bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom
Udpegning af ny repræsentant til Kunst på Arbejdspladsen
Udpegning af ny repræsentant til Den Holbergske Stiftelse, Tersløsegård
Udpegning af ny repræsentant til bestyrelsen for Karl og Dagmar Thyrres Legat
Henvendelse fra Silkeborg Kulturråd
Medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 15. januar 2014
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker (faggruppeformand), Johan Adam Linneballe
(vicedirigent) og Johnny Svendborg (formand).
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand), Sophia Kalkau, Leif Kath, Ruth Campau og Heine
Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Anders Abraham og Tanja Jordan.
Dirigent: Anja Franke
Referent: Anne Marie Nehammer.

Akademimøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 16.00
Forretningsudvalget indstilling til rådet om, at udvalget tilrettelægger akademimødet, blev
godkendt.
Indstilling af repræsentant (billedkunstner) til bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom for
perioden 1.4.2014 til 31.3.2018
Rådet udpegede to kandidater, hhv. en kvinde og en mand, som vil blive indstillet til
Kulturministeriet pr. 1. april 2014 til beskikkelse til bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom.
Rådet pegede også på to alternative medlemmer, såfremt de to første kandidater ikke ønsker
at lade sig indstille til hvervet.
Udpegning af ny repræsentant til Kunst på Arbejdspladsen for perioden frem til 31.3.2015
Rådet pegede på Tommy Petersen og et alternativt medlem, såfremt han ikke kan påtage sig
hvervet.
Udpegning af ny repræsentant (arkitekt) til Den Holbergske Stiftelse, Tersløsegård (udpegelse
på ubestemt tid)
Den endelige udpegning blev udskudt til næste rådsmøde.
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Udpegning af ny repræsentant (maler) til bestyrelsen for Karl og Dagmar Thyrres Legat for
perioden frem til 2022
Rådet pegede på Niels Erik Gjerdevik og et alternativt medlem, såfremt han ikke kan påtage sig
hvervet.
Henvendelse fra Silkeborg Kulturråd
Jette Falster, Silkeborg Kulturråd, havde i mail af 14. oktober henvendt sig til rådet for at høre,
om rådet ville udpege to fagligt ansvarlige (censorer), der skal varetage kravene til
kvalitet/form på en kommende ny Silkeborgudstilling.
Rådet udtalte på mødet den 23. oktober, at det var glædeligt, at der var rettet henvendelse fra
Silkeborgudstillingen, men at rådet på baggrund af de fremsendte vilkår og vejledninger,
desværre ikke umiddelbart kunne indstille to repræsentanter.
Jette Falster havde til dette møde fremsendt udkast til nye vilkår for udstillingen, som rådet
drøftede, og rådet pegede derefter på forslag til censorer.
Anden medaljedrøftelse
Ved dette 2. møde fortsatte drøftelsen af de på sidste møde nævnte kandidater, der indtil
videre er fortrolige.
Meddelelser
FU møde 15. januar 2014 kl. 12-14
Til stede: Milena Bonifacini, Heine Skjerning og Johnny Svendborg.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet,
følgende punkter:
Stiftelsesfesten, Akademimødet den 5. marts 2014 samt uddeling af Ruth og Finn Torjussens
Legat 2014, hvor uddelingen af legatet blev udsat.
Eventuelt
Henvendelse fra Ole Sporring af 12. december 2014 angående valget 2014
Forretningsudvalget/valgbestyrelsen orienterede om sagen, idet Ole Sporring har henvendt sig
til valgbestyrelsen om karensreglerne og valget to gange i december 2013.
Valgbestyrelsen har svaret Ole Sporring, men svarer ham igen på rådets vegne.
KØS
Akademiraadet udpegede på rådsmødet i december 2013 Lars Bent Petersen til KØS’
bestyrelse. Lars Bent Petersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen, og beder Akademiraadet
om at udpege en anden kandidat til bestyrelsen. Punktet tages op på rådets næste møde.

Næste møde onsdag den 5. februar 2014

