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110. net-ref.
Kort orientering og godkendelse af forretningsorden
Valg af formand 1.4.2015 – 31.3.2017
Valg af næstformand 1.4.2015 – 31.3.2017
Valg af formænd for rådets faggrupper 1.4.2015 – 31.3.2016
Valg af dirigent og vicedirigent for Akademiet og rådet 1.4.2015 – 31.3.2016
Udkast til mødeplan for det kommende Akademiår
Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper
Udpegelse af repræsentant (billedkunstner) til bestyrelsen for Det Jyske Kunstakademi
Indstilling af repræsentant (billedkunstner) til Statens Værksteder for Kunst, Områdeudvalget for Billedkunst 2015-2018
Indstilling af repræsentant (arkitekt) til Det Særlige Bygningssyn 2015-2019
Evaluering af og opfølgning på akademimødet den 4. marts 2015
Orientering og evt. opfølgning på møde med Bygst om prækvalifikationen af de kgl. bygningsinspektører
Seneste Nyt
Meddelelser

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 18. marts 2015
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Rikke Juul Gram, Johnny Svendborg og David Zahle.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Ruth Campau, Astrid Kruse Jensen, Marianne Jørgensen og Heine
Skjerning.
Afbud: Jan Christiansen og Yvette Brackman.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Kort orientering og godkendelse af forretningsorden
Der blev givet en kort introduktion til hvervet som medlem af rådet og bl.a. henvist til rådets hjemmeside, www.akademiraadet.dk, hvor de fleste informationer om Akademiet/rådet er tilgængelige.
Udkast til rådets forretningsorden 2015 – 2016 blev godkendt uden bemærkninger.
Valg af formand 1.4.2015 – 31.3.2017
Johnny Svendborg blev genvalgt for 2 år.
Valg af næstformand 1.4.2015 – 31.3.2017
Milena Bonifacini blev genvalgt for 2 år.
Valg af formænd for rådets faggrupper 1.4.2015 – 31.3.2016
Jan Christiansen og Heine Skjerning blev valgt til faggruppeformænd.
De to faggruppeformænd, formanden og næstformanden udgør Akademiraadets forretningsudvalg.
Valg af dirigent og vicedirigent for Akademiet og rådet 1.4.2015 – 31.3.2016
Milena Bonifacini blev valgt til dirigent og Rikke Juul Gran Gram til vicedirigent.
Udkast til mødeplan for det kommende Akademiår
Mødeplanen blev vedtaget. Se datoerne: http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=70
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Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper
Udvalget for Kirkekunst
Viera Collaro blev genvalgt for 6 år.Viera var den eneste, der var på valg i år.
Stipendie- og Legatudvalget
Stipendie- og Legatudvalget holder ét møde årligt, planlagt til tirsdag den 3. november 2015, hvor de
gennemgår de indkomne ansøgninger til rådets rejse- og understøttelseslegater og det årlige rejsestipendium samt indstiller modtagere til rådets godkendelse.
Rådet pegede på Marianne Jørgensen, Astrid Kruse og Rikke Juul Gram samt Yvette Brackman (suppl.) og
besluttede at bede Juryen om at udpege to billedkunstnere samt en billedkunstsuppleant til udvalget.
Udpegelse af repræsentant (billedkunstner) til bestyrelsen for Det Jyske Kunstakademi
Rådet genudpegede Eva Koch for perioden 1. juni 2015 frem til 31. maj 2019.
Indstilling af repræsentant (billedkunstner) til Statens Værksteder for Kunst, Områdeudvalget for Billedkunst 2015-2018
Rådet pegede på Anja Franke og Emil Salto samt alternative kandidater, såfremt de pågældende ikke kan
påtage sig hvervet.
Udpegelse af repræsentant (billedkunstner) til bestyrelsen for Aage og Yelva Nimbs Fond
Rådet pegede på Sophia Kalkau som repræsentant og Jørgen Carlo Larsen som suppleant fra 1.5.2015 til
31.4.2025.
Indstilling af repræsentant (arkitekt) til Det Særlige Bygningssyn 2015-2019
Rådet pegede på Dorte Mandrup Poulsen samt Peder Elgaard for perioden 1. august 2015 til 31. juli
2019.
Evaluering af og opfølgning på akademimødet den 4. marts 2015
Kl. 16.00 – 16.10 Velkomst ved præsident Johnny Svendborg
Kl. 16.10 - 17.10: Sektionsmøder, hvor der bl.a. blev valgt rådsmedlemmer og suppleanter til Akademiraadet pr. 1. april 2015.
Kl. 17.20–18.50: Fællesmøde, hvor faggruppeformændene meddelte, hvem der var udpeget som medlemmer og suppleanter af Akademiraadet, samt præsentation af rådets foreløbige ” Æstetiske vision for
Danmark ” mm.
Kl. 18.50: Middag i Kunsthal Charlottenborgs Café.
Arkitektsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet: Merete Ahnfeldt- Mollerup,
Louis Becker og Jan Christiansen samt suppleanterne Johan Adam Linneballe og Erik Brandt Dam.
Billedkunstsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet:
Milena Bonifacini, Ruth Campau, Marianne Jørgensen samt suppleanterne Gunnar Bay og Mette Ussing.
Akademiraadets sammensætning pr. 1.4.2015 er herefter følgende:
Arkitekterne:
Valgt til 2016: Johnny Svendborg, Rikke Juul Gram og David Zahle samt suppleant Anders Abraham.
Valgt til 2017: Merete Ahnfeldt- Mollerup, Louis Becker og Jan Christiansen samt suppleanterne Johan
Adam Linneballe og Erik Brandt Dam.
Billedkunstnerne:
Valgt til 2016: Yvette Brackman, Astrid Kruse Jensen og Heine Skjerning samt suppleant Susan Hinnum.
Valgt til 2017: Milena Bonifacini, Ruth Campau og Marianne Jørgensen samt suppleanterne Gunnar Bay
og Mette Ussing.
Referat fra mødet er under udarbejdelse.
Rådet evaluerede akademimødet og udtrykte glæde over, at der var kommet så mange positive tilkendegivelser vedrørende mødet.
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Rådet arbejder videre med udkastet til den ”Æstetiske vision for Danmark” inden udsendelse til Akademiets medlemmer, desuden skal rådet have afklaret, hvordan akademiets medlemmer skal inddrages i
det videre forløb mht. de enkelte hovedemner i visionen.
Orientering og evt. opfølgning på møde med Bygst om prækvalifikationen af de kgl. bygningsinspektører
Johnny Svendborg og Louis Becker havde samme dag som rådsmødet holdt møde med Bygst, kontorchef
for jura, Bo kobber Petersen, projektleder Morten Lyndrup og jurist Maja Wohlfeldt om rådets kommende prækvalifikation af de kgl. bygningsinspektører 2016-2020.
Johnny og Louis orienterede om mødet, hvor de, efter Bygsts præsentation af kommende rammeaftale
for perioden, havde pointeret den fare for svækkelse af den faglige kvalitet, der ligger i strukturen for
rammeaftalen.
Rådet besluttede herefter at rette en skriftlig henvendelse til Bygst angående dette.
Seneste Nyt
Rådet drøftede kort følgende emner: Storcentre, Århus Havn og Lejerbos privatisering af havnekajen på
Strandgade, og det blev tilkendegivet, at de kan evt. kan bruges som eksempler i ”Den Æstetiske Vision”.
Meddelelser
Akademiraadets årsrapport 2014
Udkast til Akademiraadets årsrapport 2014 er sendt til Kulturministeriets departement den 2. marts
2015. Rapporten er nu godkendt og ligger på hjemmesiden:
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=105
Kulturministeriets arkitekturpris og konference 2015
Johnny Svendborg er udpeget som formand for bedømmelsesudvalget af kulturministeren.”Som led i
udmøntningen af regeringens arkitekturpolitik ”Mennesker i centrum” afholder Kulturministeriet konference om kommunale arkitekturpolitikker og uddeler for første gang i 2015 en arkitekturpris. Prisen er
indstiftet i samarbejde med arkitektstandens organisationer. Prisen retter sig i år mod landets kommuner.
Nu kan alle danske kommuner indstille sig selv eller andre kommuner til at vinde en nyindstiftet arkitekturpris. I år uddeles arkitekturprisen til den kommune, som har eller er i færd med at udfærdige, den
bedste kommunale arkitekturpolitik.
Alle landets 98 kommuner inviteres til at indstille sig selv eller andre kommuner til prisen. Det er dog kun
de kommuner, som har eller er i gang med en arkitekturpolitik, som kan indstilles.
Frist for indstillinger var den 20. februar 2015.
Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelsen af de kommunale arkitekturpolitikker vil der ud fra en helhedsorienteret bedømmelse blive lagt vægt på, i hvor høj grad arkitekturpolitikkerne opfylder kriterier indenfor følgende
parametre:
Udvikling og fastholdelse af arkitektonisk kvalitet
Inddragende proces i udviklingen af politikken
Implementering af arkitekturpolitikken
Forankring i kommunerne.
Bedømmelsesudvalget:
Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra Akademiraadet, Danske arkitektvirksomheder, Akademisk Arkitektforening, Dansk Arkitektur Center, Statens Kunstfonds Legat- og projektstøt-teudvalg for
Arkitektur samt KL.”
Konferencen afholdes den 26. marts i år.
Arkitekturfestival i Aarhus den 19. – 22. marts 2015
Ny arkitektskole. ”Torsdag 19. marts åbner festivalen i Aarhus. Det foregår i Arkitektskolens udstillingsbygning kl. 14.30, hvor festivaldirektør Josephine Michau og rektor Torben Nielsen byder velkommen
med film og debat om arkitektur og skolens rolle i Aarhus.
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Skolen rykker i nær fremtid ned på Godsbanearealet, og et panel bestående af borgmester Jacob Bundsgaard (S), akademirådsformand Johnny Svendborg, formand for Danske Arkitektvirksomheder Kolja Nielsen, stadsarkitekt Stephen Willacy samt Arkitektskolens rektor Torben Nielsen vil diskutere, hvad opførelsen af en ny arkitektskole kommer til at betyde for byen og arkitektfaget.
En international konkurrence om den kommende arkitektskole vil blive udskrevet om kort tid.”
Landskabsudvalgets artikel publiceret i Arkitekten 03, marts 2015
Landskabsudvalgets artikel ”Store ændringer kræver stor omtanke” om placering af vindmøller og byggeri nær kysten, der er skrevet af Heine Skjerning og Hanne Bat Finke, er bragt i det seneste nummer af
Arkitekten 03, marts 2015. Den lægges på hjemmesiden, fanen Landskab.
Ny Storstrømsbro får en pylon, som anbefalet af Akademiraadet
”Den grønne forligskreds (regeringen, V, K, SF, DF og LA) har i dag besluttet, at Vejdirektoratet kan gå
videre med anlægget af en ny Storstrømsbro til 4,2 mia. kr., som finansieres af Infrastrukturfonden.
11. marts 2015
Storstrømsbroen, der anlægges over Storstrømmen mellem Masnedø og Falster, bliver 4 km lang og får
en samlet bredde på ca. 24 meter. Broen anlægges med en kombineret vej- og dobbeltsporet jernbane
og en dobbeltrettet fælles cykel/gangsti.
- Storstrømsbroen er en vigtig del af jernbanekorridoren, da en stor mængde passager- og godstog mellem Skandinavien og Centraleuropa bliver ført over Storstrømsbroen, når Femern Bælt-forbindelsen åbner, udtaler transportminister Magnus Heunicke.
Forligskredsen har på dagens møde også besluttet, at broen skal udformes som en skråstagsbro med en
pylon frem for en bjælkebro, der også har været i høring.
En bro med pylon har fået stor opbakning i høringssvarene fra borgere og fra to berørte kommuner.
Akademiraadet, hvis opgave er at rådgive staten i kunstneriske spørgsmål, har i deres høringssvar ligeledes anbefalet skråstagsbroen og udtalt: ”Tværsnittet har gode slanke proportioner, og pylonerne fremstår med fin graciøsitet og som en betydelig smukkere markering af et særligt sted på broen. I kontrast til
horisont og kurve opstår et sted - og ikke blot en bevægelse”.

Visualisering: Vejdirektoratet
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Vejdirektoratet har i sin indstilling til forligskredsen anbefalet pylonløsningen ud fra en samlet vurdering
af de lokale høringssvar, broens funktion, design og landskabelige indpasning.
- Vi har i forligskredsen drøftet Vejdirektoratets oplæg, og der har vi noteret os et stort lokalt ønske om
en skråtagsbro, og at Akademiraadet ligeledes anbefaler modellen med pylon. Jeg tror også, at en bro
med en pylon kan blive et flot vartegn for området, siger transportminister Magnus Heunicke.
Storstrømsbroen kan stå færdig i slutningen af 2021 samtidig med Femern Bælt-projektet, men i lyset af
forsinkelsen af landanlæggene på tysk side vil en senere færdiggørelse blive overvejet.
http://www.trm.dk/da/nyheder/2015/ny-storstroemsbro-faar-en-pylon”.
Udvalgsmøder mm. siden sidste rådsmøde
Landskabsudvalget har afholdt et symposium den 20. februar 2015.
Juryen har holdt møde den 24. februar 2015.
Akademiet har holdt møde den 4. marts.
Udvalget for Kirkekunst har holdt møde den 10. marts 2015.
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