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117.net-ref.
Udpegelse af bestyrelsesmedlem til Det Danske Institut i Rom
Forespørgsel fra Bkf
Seneste nyt
Censorer
Møde i Akademiet den 24. februar 2016
Medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 13. januar 2016
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Jan Christiansen (faggruppeformand), Rikke Juul Gram (vicedirigent), Johnny Svendborg (formand) og David Zahle.
Billedkunstnerne: Yvette Brackman, Ruth Campau, Astrid Kruse Jensen, Marianne Jørgensen og Heine
Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Louis Becker og Milena Bonifacini.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Udpegelse af bestyrelsesmedlem (arkitekt) til Det Danske Institut i Rom
Rådet pegede på Jens Bertelsen og Christina Capetillo samt alternative kandidater, såfremt de pågældende ikke kan påtage sig hvervet.
Forespørgsel fra Bkf
Bkfs forretningsfører, Klaus Pedersen, har i mail af 16. december 2015 forespurgt, om det i forbindelse
med en større hvervekampagne er muligt at få udleveret mailadresser på billedkunstnerne i Kunstnersamfundet. Rådet tilkendegav, at mailadresserne på KS-medlemmerne ikke kan udleveres digitalt. Der
henvises til, at postadresserne på medlemmerne findes på rådets hjemmeside og en del mailadresser
findes i den trykte beretning fra 2010 til 2013.
Seneste nyt
Posthusgrunden
Formanden fortalte, at han har kontaktet arkitekt Lene Tranberg, som er arkitekt på projektet, for en
orientering. Lene vil gerne orientere rådet om projektet og hun vender tilbage, når tegnestuen har et
mere sammenhængende forslag at vise.
Censorer
Formanden orienterede om, at han har kontaktet rektor for KADK, Lene Dammand Lund, om udpegelsen
af censorer til arkitektuddannelsen.
Den 11. december 2015 er der sendt et notat til Lars Juul Thiis og Jakob Brøndsted om begrundelsen for
rådets ønske om fortsat at udpege en del af censorerne til arkitektskolerne.
Rådet følger sagen, og der tages inden for nærmeste fremtid kontakt til Lars Juul Thiis for en tilbagemelding.
Indstiftelse af ny medalje – Franciska Clausen (25.09)
Der er den 13. januar rettet fornyet henvendelse til Kulturministeriets Departement, chefkonsulent Julie
Haagen, angående muligheden for at indstifte en ny medalje. Følgende spørgsmål er stadig uafklarede:
Medaljereglementet, forespørgsel er sendt til Kulturstyrelsen, udformning af medaljen samt departementets tilladelse til at bruge det fra tidligere år opsparede overskud til formålet.

2

Akademimøde den 24. februar 2016
Direktøren for Bygst, Gyrithe Saltorp, har takket ja til at komme at fortælle om Bygsts arbejde mm. på
Akademiets førstkommende møde.
Anden medaljedrøftelse
Ved dette 2. møde fortsatte drøftelsen af de på sidste møde nævnte kandidater, der indtil videre er fortrolige. OBS:
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 13. januar 2016. Til stede: Johnny Svendborg, Jan Christiansen og Heine
Skjerning. Forretningsudvalget behandlede udover udkastet til dagsordenen for rådsmødet, stiftelsesfesten den 17. marts 2016 samt Rigsrevisionens rapport, se nedenfor, som sekretariatet uddybede og udvalget tog til efterretning. Udvalget besluttede desuden at uddele Torjussens legat 2016 på 71.300 kr. til
Sven Danielsen.
Opfølgning på Willy Ørskovs udsmykning i Albertslund – mail fra Grethe Grathwol den 18. december
2015
”Hermed stor tak til Akademiraadet for dets anbefaling af restaurering af Willy Ørskovs udsmykning,
1974, til Albertslund Kommune.
Lykkeligvis fik jeg i går meddelt fra kommunen at Ny Carlsbergfondet havde bevilget midlerne til udsmykningens restaurering. Så nu kan vi glæde os til at se den restaureret.
Tak igen for indsatsen for bevarelse af Willys værk. God Jul og alt det bedste i det nye år. Venlig hilsen
Grethe Grathwol”.
Rigsrevisionen – endelig rapport vedr. lønrevision 2015
Rigsrevisionen henvendte sig den 11. juni angående gennemførelse af revision af lønninger vedr. Det
Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Sekretariatet svarede i brev af 29. juni Rigsrevisionen og
fremsendte det af revisionen ønskede materiale. Sekretariatet og revisionen afholdt møde den 27. august hvorefter udkast til revisionens rapport forelå den 13. november og sekretariatets svar på dette blev
sendt den 19. november. Endelig rapport er modtaget den 6. januar i år og sekretariatet uddyber gerne.
Eventuelt
Statens Værksteder for Kunst (SVK)
Der blev kastet nyt lys over sagen om udflytningen af SVK, og rådet besluttede sig derfor for at udarbejde
et åbent brev til kulturministeren og pressen, der råder til, at værkstederne forbliver i hovedstaden.

Næste møde onsdag den 3. februar 2016 kl. 16.00
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