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Henvendelse vedr. Kalvebod Brygge Vest – forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 485
Henvendelse vedr. gadebelysning – klage over den hvide/kolde belysning i København
Akademimødet den 28. oktober samt henvendelse fra Ole Sporring
Meddelelser

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 2. september 2015

Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Jan Christiansen (faggruppeformand), Johnny
Svendborg (formand) og David Zahle.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand og dirigent), Ruth Campau, Astrid Kruse Jensen, Heine
Skjerning (faggruppeformand) og Mette Ussing (suppl).
Afbud: Rikke Juul Gram, Yvette Brackman og Marianne Jørgensen.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Æstetisk vision for Danmark
Rådet drøftede på sidste møde arbejdsgruppens oplæg til uddybning og tematisering af ”Visionen” og
besluttede, at der skulle arbejdes videre med oplægget. Gruppen har nu arbejdet videre med oplægget
til Akademiets medlemmer, og rådet kommenterede dette. Herefter blev det besluttet, at det skal revideres en sidste gang og tages op på næste møde således, at det kan nå at blive sendt ud til Akademiets
medlemmer med indkaldelsen til mødet den 28. oktober.
Arrangement for Kunstnersamfundet 26. november 2015 – invitation og indhold
Rådet besluttede på sit møde den 3. juni at afholde et arrangement på Charlottenborg for Kunstnersamfundets medlemmer - i lighed med de to foregående år, hvor modtagerne af C.F. Hansen og Thorvaldsen
medaljen fortalte om deres kunstneriske virke.
Sekretariatet har efterfølgende været i korrespondance med de to modtagere af Thorvaldsen Medaljen,
Per Bak Jensen og Viera Collaro, og begge medaljemodtagere har givet tilsagn om deltagelse den 26.
november 2015.
Udpegning af censorer til arkitektuddannelsen
Den 22. juni 2015 rettede rådet henvendelse til formanden for censorkorpset, Lars Juel Thiis, og tilbød
sin fortsatte assistance i forbindelse med de kommende udpegninger af censorer til arkitektuddannelserne, selvom rådet ikke længere er lovmæssigt forpligtet til det.
Lars Juel Thiis svarede tilbage samme dag og skrev bl.a., at det lige måtte afvente forskellige afklaringer,
bl.a. udpegningen af den nye formand for det nye censorkorps.
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Lars Juel Thiis Lars er nu genudpeget som formand for censorkorpset, og rådet besluttede derfor, at sekretariatet skulle få et møde i stand.
Orientering fra Billedkunstfaggruppens møde og stillingtagen til diverse sager
Billedkunstfaggruppen orienterede om gruppens møde den 8. juni samt møderne med fokus på Kunstfondens produktionsstøtte til billedkunst, henholdsvis mødet med Kontaktudvalget hos Bkf den 2. juni og
med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg m.fl. den 22. juni. Desuden har rådsrepræsentanter deltaget i endnu et møde i Kontaktudvalget hos Bkf den 18. august om en handlingsplan for billedkunsten,
som kan forelægges kulturministeren. Disse møder fortsætter. Herefter tog rådet stilling til flg. sager:
Henvendelse fra billedkunstner Søren Elgaard
Henvendelse den 1. juni fra Søren Elgaard om Kunstfondens manglende fokus på provinsen.
Rådet tilkendegav, at det på nuværende tidspunkt ikke ønsker at gå ind i spørgsmålet om den geografiske fordeling af den statslige kunststøtte, men at det til stadighed er opmærksom på, at kunstnerisk kvalitet bør fremmes i hele landet.
Henvendelse fra Jesper Rasmusen, rektor for Det Jyske Kunstakademi
Jesper Rasmussen har den 25. marts 2015 bedt rådet om støtte til sit arbejde med at få indledt en dialog
med Kulturministeriet om at iværksætte en evaluering eller undersøgelse af de billedkunstneriske uddannelser. Rådet har tidligere tilkendegivet, at det gerne vil have sagen belyst yderligere før endelig stillingtagen
Fonden Leo Estvads Legat – indstilling af en maler
Rådet indstillede maleren Freddie Lerche til legatet.
NY udpegning – Byens Udvikling – Københavns Kommunes rådgivende Bypanel (35.04.49)
Københavns Kommune (v/stadsarkitekt Tina Saaby) har i mail af 25. august 2015 bedt rådet om at udpege et medlem til kommunens nyoprettede Bypanel.
Om formålet:
”Det rådgivende Bypanel har til formål at komme med anbefalinger til de kommende års byudvikling. Bypanelet
skal særligt have fokus på at styrke sammenhængen mellem strategi og projekter i Teknik og Miljøforvaltningen,
herunder at:
•Øge fokus på sammenhængen mellem byudvikling, livskvalitet og bæredygtighed
•Styrke dialogen om arkitekturens potentialer for værdiskabelse
•Skabe grundlag for øget omverdensinddragelse i byudviklingen
Der afholdes to workshops årligt, hvor panelet drøfter tre konkrete sager, udvalgt af Teknik- og Miljøforvaltningen.
På baggrund af workshoppen sammenfattes en række hovedpointer og anbefalinger til kommende års byudvikling i
København. Bypanelet indgår som en del af stadsarkitektens arbejdsprogram og relaterer sig til stadsarkitektens
rolle som rådgiver for forvaltningen, Teknik- og Miljøudvalget og borgmesteren, og som igangsætter af formidling,
evaluering og kritik af den københavnske byudvikling.
Om udpegningen
Det er kommunens ønske, at medlemmerne af Bypanelet tilsammen repræsenterer et bredt arkitektfagligt vidensfelt både på praktisk og teoretisk niveau. Medlemmerne kan udpeges både fra virksomheder, erhvervsorganisationer, interesseorganisationer og vidensorganisationer, og kommunen ser gerne at medlemmerne har international
erfaring, strategisk udsyn og er engagerede i at sætte arkitektonisk kvalitet på dagsordenen.
•Panelet mødes ved to årlige møder af seks timers varighed plus forberedelse.
•Medlemmerne af Bypanelet udpeges for to år ad gangen. Perioden er oktober 2015 - ultimo 2017.
•Der vil ikke være honorar til medlemmer af Bypanelet.
•Medlemmerne er udpeget personligt og kan ikke sende suppleanter til møderne.
Bypanelets medlemmer i 2015-2017:
Medlem udpeget af Akademisk Arkitektforening.
Medlem udpeget af Danske Landskabsarkitekter.
Medlem udpeget af Byggesocietet.
Medlem udpeget af Akademiraadet.
Helle Søholt, partner og adm. direktør, Gehl Architects.
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Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektør i Malmø.
Formand: Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune.”

Rådet pegede på Johnny Svendborg.
Ovartacimuseet
Billedkunstfaggruppen har efter sidste rådsmøde udarbejdet et udkast til en støtteerklæring vedr.
Ovartacimuseet. Museet var umiddelbart lukningstruet, men har nu fået et år mere.
Citat fra Århus Stiftstidende, den 22. juni 2015:
”Museum Ovartaci får et år mere. Tiden skal en arbejdsgruppe bruge på at finde andre lokaler. Regionsrådet for
Region Midtjylland indgik mandag aften forlig om spareplanen.
Forliget smider en redningskrans ud til Museum Overtaci på Psykiatrisk Hospital Risskov.
Hospitalet skal omdannes til boliger. Derfor er der ikke plads til museet, men Region Midtjylland mener, at det er
lovstridigt, hvis regionen overtager driften. Aarhus Kommune vil ikke.
Derfor står det enestående museum til lukning, men nu har regionsrådet udsat lukningen et år.
»I den periode bliver der nedsat en midlertidig arbejdsgruppe, som skal se på, om man kan finde nogle fremtidige
rammer for museet. Men jeg vil godt henstille til, at Aarhus Kommune kommer i arbejdstøjet og anerkender, at
museet beskæftiger nogle mennesker, som Aarhus Kommune har ansvaret for i forvejen,« siger regionsrådsmedlem
for SF, Bente Nielsen, som dermed opfordrer Aarhus Kommune til at overtage museets drift, hvis det skal sikres for
eftertiden. Museet er en unik størrelse, som indeholder kunst udført af psykiatriske patienter.”

Rådet besluttede at arbejde videre med støtteerklæringen, og den tages op igen på næste møde.
Evaluering af prækvalifikation af de Kgl. Bygningsinspektører 2016-2020
Johnny Svendborg og Louis Becker har rådgivet Bygningsstyrelsen (Bygst) den 17. juni i forbindelse med
prækvalificeringen af de kgl. bygningsinspektører pr. 1. januar 2016. Hvem der bliver endeligt udpeget til
kgl. bygningsinspektører er Bygsts beslutning.
Johnny og Louis evaluerede mødet og beklagede, at Bygst inden prækvalifikationen havde grovsorteret/frasorteret i det indkomne ansøgerfelt.
Ikea-City
Rådet rettede den 10. juni i år henvendelse til teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell samt IKEA,
Anders Lyne Nordtorp, med ønske om et møde med begge parter.
Ifølge kommunens tidsplan er der offentlig høring i januar- marts 2016 og endelig bekendtgørelse i maj
2016.
Note: Pressemeddelelse 2. sept. 2015. ”Tegningerne til et københavnsk IKEA tager form:
Dorte Mandrup skal tegne Danmarks sjette IKEA varehus.
Det bliver Dorte Mandrup Arkitekter, der skal udforme det ca. 37.000 m2 store IKEA, der efter planen slår dørene
op på Kalvebod Brygge i slutningen af 2018. Udover IKEAs varehus skal tegnestuen stå for helhedsplanen af den
godt 68.000 m2 store grund ved Dybbølsbro.”

Opfølgning på dialogmøder
Afholdt: møde med Kontaktudvalget hos Bkf den 2. juni om Statens Kunstfonds produktionsstøtte (Heine, Milena og Ruth)
Afholdt: møde med Kulturstyrelsen om produktionsstøtten den 22. juni (Heine og Milena)
Afholdt: møde med Kontaktudvalget hos Bkf den 18. august om handlingsplan for billedkunsten
(Heine og Ruth)
Afholdt: møde med Kent Martinussen, direktør for DAC, som orienterede om det ny byggeri ved Kalvebod Brygge den 27. august (Johnny)
Henvendelse vedr. Kalvebod Brygge Vest – forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 485
Billedkunstner Mette Kit Jensen (medlem af KS) har den 2. juli forespurgt om rådet vil kaste et kvalificeret blik på forslaget.
Rådet tilkendegav, at det ikke ønsker at kommentere lokalplanforslaget om Kalvebod Brygge Vest tillæg
nr. 1.
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Henvendelse vedr. gadebelysning – klage over den hvide/kolde belysning i København
Kirsten Teglbjærg, borger bosiddende i København NV, har den 18. august henvendt sig til Akademiraadet og beklaget den nye gadebelysning (hvid og kold), som kommunen har sat op hendes gade og er i
færd med at sætte op over alt i byen. Kirsten Teglbjærg har også henvendt sig til kommunen. Thomas
Maare, ansvarlig for belysningen i kommunen, har svaret flg.:
”Vi har mig bekendt ikke fået andre klager over lyset i kuplen på de nye armaturer, og overgangen fra
orange til hvidt lys vil altid være en smags- og tilvænningssag. Vi hverken kan eller ønsker at ændre på
dette, idet alt er planlagt og projektet i fuld gang, og vi i øvrigt er meget tilfredse med det resultat, vi ser
på gaderne med den nye belysning. De løsninger og hierarkier i belysningen, der anvendes, når vi udskifter belysningen, er godkendt af politikerne/ borgerrepræsentationen i 2014.”
Rådet tilkendegav, at det ikke ønsker at gå ind i det specifikke spørgsmål om gadebelysningen, men at
belysning i og af det offentlige rum er et meget relevant og vigtigt spørgsmål.
Rådet vil derfor i løbet af efteråret se på lyssætningen af det offentlige rum/København i et større perspektiv.
Akademimødet den 28. oktober samt henvendelse fra Ole Sporring
Ole Sporring har den 25. august udsendt (til akademiets medlemmer m.fl.) et oplæg, ”Skitse til evaluering af Akademiet”, som han gerne vil have på dagsordenen på Akademiets efterårsmøde. I oplægget
vurderes Akademiets forskellige organer og deres funktioner/handlinger mm. og får henholdsvis en grøn
farve= god og en rød farve=ikke god. Ole Sporring skriver desuden, at repræsentanter for arkitekternes
og billedkunstnernes egne organisationer bør inviteres til at deltage i drøftelsen.
Rådet tilkendegav, at akademimødet i efteråret primært er afsat til drøftelse af oplægget til visionen.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde (FU) 2. september 2015 Til stede: Johnny Svendborg, Heine Skjerning og Milena
Bonifacini. FU gennemgik udover dagsordenen for rådsmødet, budgetopfølgning for 2. kvartal 2015 og
underskrev legatregnskaberne for 2014.
Brev til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen vedr. ændring af planloven
Den 7. juli har rådet sendt et åbent brev til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen om de evt.
farer ved en lempelse af planloven. Troels Lund Poulsen har den 4. september svaret, at regeringen bl.a.
vil liberalisere planloven, og at han i disse uger rejser rundt i landet for at få indblik i, hvad den nuværende planlov betyder for de lokale muligheder for at skabe den vækst og udvikling, der er behov for.
Brevene kan ses på Akademiraadets hjemmeside: Rådet/Udtalelser eller
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Yderligere opfølgning:
http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/85486-akademiraadet-advarer-ministeren
http://www.faod.dk/Nyheder/Akademiraadet-advarer-mod-ændring-af-Planloven
Rikke har desuden medvirket i en artikel http://www.information.dk/538408 og et radioprogram
http://www.dr.dk/p1/p1-debat/p1-debat-2015-07-09
Derudover har der været en omtale i Herning Folkeblad og senest er brevet bragt i sin fulde længde i
Arkitekten 08-2015.
Udtalelse fra LU Havvindmøller
Landskabsudvalget sendte den 29. juni 2015 høringssvar vedrørende etablering af Vesterhav Syd Havmøllepark til Naturstyrelsen. Se Akademiraadets hjemmeside: Landskab/udtalelser eller
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=222
Opfølgning:
Hanne Bat Finke blev efter afgivelsen af høringssvaret interviewet af TV2 Midt/Vest, og indslaget blev
sendt den 30. juni 2015 og kan ses på dette link: http://www.tvmidtvest.dk/indhold/protest-modmoeller-fra-uventet-kant
Høringssvaret og indslaget på TV afstedkom – sammen med udvalgets (og rådets) andre udtalelser i forskellige medier om bl.a. vindmøller - en række henvendelser fra borgere i områder, der er berørt af opførelsen af vindmøller.
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Overgadens eksterne udvalg
Overgadens bestyrelse har besluttet at nedlægge Overgadens eksterne udvalg, og dermed afbeskikke
bl.a. billedkunstner Al Masson, som rådet tidligere har udpeget til udvalget. Ifølge Overgaden sker nedlæggelsen sker som følge af bestyrelsens ønske om at tilpasse Overgadens organisationsstruktur til en
mere tidssvarende form. Det eksterne udvalg har rod i en tid, hvor Overgaden ikke havde en kunstfaglig
leder ansat, men hvor bestyrelsen var arbejdende og selv tilrettelagde det kunstneriske program på
Overgaden. På baggrund heraf fungerede det eksterne udvalg som en vigtig kontrolinstans for at garantere habilitet i bestyrelsens arbejde. Da bestyrelsen imidlertid ikke længere er arbejdende, men har uddelegeret ansvaret for udformningen af det kunstneriske program til den af bestyrelsen ansatte leder,
anser Overgaden ikke længere det eksterne udvalg som havende en egentlig berettigelse og funktion.
Rigsrevisionen – lønrevision 2015
Rigsrevisionen har den 11. juni henvendt sig angående gennemførelse af revision af lønninger af Det
Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Sekretariatet har i brev af 29. juni svaret Rigsrevisionen og
fremsendt det af revisionen ønskede materiale. Sekretariatet og revisionen har holdt møde den 27. august, og revisionens rapport forventes om ca. 6-8 uger.

Næste møde er onsdag den 7. oktober 2015.

*********

