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Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 9. december 2015
Til stede:
Arkitekterne: Jan Christiansen (faggruppeformand), Rikke Juul Gram (vicedirigent), Johnny Svendborg
(formand) og David Zahle.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Ruth Campau, Astrid Kruse Jensen, Marianne Jørgensen og Heine
Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker og Yvette Brackman.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Akademimødet onsdag den 24. februar 2016
Rådet tilkendegav, hvordan det ønskede valgmødet i Akademiet tilrettelagt.
Flg. fra rådet er på valg i 2016:
Arkitekterne: Johnny Svendborg, Rikke Juul Gram og David Zahle.
Billedkunstnerne: Yvette Brackman, Astrid Kruse Jensen og Heine Skjerning.
Evaluering af offentlig medaljeaften i Festsalen den 26. november 2015
Billedkunstnerne Viera Collaro og Per Bak Jensen, modtagerne af Thorvaldsens Medaljen 2015, fortalte
efter oplæsning af medaljemotiveringerne om deres kunstneriske virke.
Arrangementet blev rundet af med en forfriskning i Café Kunsthal Charlottenborg, og der var tilsyneladende tilfredshed med arrangementet blandt de fremmødte.
Rådet tilkendegav, at det gerne vil fortsætte med disse arrangementer, men at der skal arbejdes mere på
at få folk til at møde op. Rådet foreslog, at man næste gang skulle opfordre alle inviterede til at sprede
det via FB, Twitter mm. og, at der evt. skulle afsættes midler til at annoncere det i diverse fagblade.
Udpegning af censorer til arkitektuddannelsen
Johnny Svendborg, Merete Ahnfeldt-Mollerup og Heine Skjerning holdt den 17. november møde på rådets kontor med Lars Juel Thiis, formand for censorkorpset, og medlem af censorkorpset, Jacob Brøndsted, om rådets muligheder for at bistå med udpegningen af censorer.
Der blev orienteret om mødet, som der følges op på med et notat til Lars Juel Thiis og Jacob Brøndsted
om betydningen af, at rådet fortsat bistår med at udpege censorer.
Møde med SKF’s Projektstøtteudvalg for Billedkunst m.fl. om ændring af produktionsstøtte
Milena Bonifacini og Heine Skjerning orienterede om det opfølgende møde om produktionsstøtten den
18. november i år, der drejer sig om forslag til praksisændringer vedr. Kunstfondens produktionsstøtte til
billedkunst. Det er endnu ikke afgjort, om der iværksættes en forsøgsordning med ændret praksis, men
rådet følger sagen og afventer referat fra mødet.
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Udpegning af faglige censorer til Silkeborgudstillingen 2017
Rådet pegede på Jette Gejl Kristensen og Lasse Krog Møller samt alternative kandidater, såfremt de pågældende ikke kan påtage sig hvervet.
Frederiksberg har afsat midler til en arkitekturpolitik
Gunner Bay skriver den 20. november: ”Jeg vedhæfter et udklip fra Frederiksberg Bladet… som gerne må
runddeles til Rådets medlemmer, idet et sådant initiativ måske kunne afføde en bemærkning/udtalelse
fra Rådet, hvori initiativet påskønnes og anbefales.”
Rådet bemærkede, at det var et positivt initiativ, som det er for tidligt i forløbet til at udtale sig om, men
rådet vil følge det.
Seneste nyt
Posthusgrunden
Rådet drøftede den forestående udvikling af området ved Hovedbanegården, det tidligere hovedkontor
mm. for Posten, og besluttede at invitere Lene Tranberg, som er arkitekt på projektet, ind til en orientering af rådet.
Medaljedrøftelse
Der blev ved denne første forelæggelse nævnt kandidater, der drøftes videre på næste møde. Drøftelserne er indtil videre fortrolige.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 9. december 2015. Til stede: Johnny Svendborg, Jan Christiansen, Milena
Bonifacini og Heine Skjerning. Forretningsudvalget behandlede udover udkastet til dagsordenen for
rådsmødet samt stiftelsesfesten den 17. marts 2016.
Udtalelse ”Akademiraadet fraråder lempelser ved kysterne”
Kort tid, den 25. november 2015, efter offentliggørelsen af regeringens Vækstpakke udsendte Akademiraadet et åbent brev til pressen, hvor rådet fraråder lempelser af lovgivning for byggeri langs de danske
kyster. Udtalelsen kan ses på hjemmesiden: Rådet/Udtalelser eller
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74.
Afholdte udvalgsmøder mm.
Udvalget for Kirkekunst den 24. november 2015
Landskabsudvalget den 26. november 2015
Juryen den 1. december 2015

Næste møde den 13. januar 2016 kl. 15.00
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