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119.net-ref.
Kort introduktion og godkendelse af forretningsorden
Udpegelse af formænd for rådets faggrupper 1.4.2016 – 31.3.2017
Udkast til mødeplan for det kommende Akademiår
Nedsættelse af Stipendie- og legatudvalget
Udpegning af repræsentant til Post Danmark Frimærkeudvalg for perioden 2016-18
Ny udpegning – Faaborg Museum
Udpegning - CLAY Keramikmuseum Danmark
Indstiftelse af ny medalje – Franciska Clausen
Billedkunstgruppens møde med Bkf om Statens Kunstfonds produktionsstøtte
Evaluering af og opfølgning på akademimødet den 24. februar 2016
Meddelelser

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 9. marts 2016
Til stede:
Arkitekterne: Louis Becker, Jens Bertelsen, Rikke Juul Gram (vicedirigent) og Johnny Svendborg (formand)
Billedkunstnerne: Ruth Campau, Marianne Jørgensen, Tina Maria Nielsen og Heine Skjerning (faggruppeformand)
Afbud: Jan Christiansen, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Milena Bonifacini og Yvette Brackman.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Kort introduktion og godkendelse af forretningsorden
Der blev givet en kort introduktion til hvervet som medlem af rådet og henvist til rådets hjemmeside,
www.akademiraadet.dk, hvor de fleste informationer om Akademiet/rådet er tilgængelige.
Udkast til rådets forretningsorden 2016 – 2017 blev godkendt.
Formand
Johnny Svendborg er valgt til 31. marts 2017.
Næstformand
Milena Bonifacini er valgt til 31. marts 2017.
Udpegelse af formænd for rådets faggrupper 1.4.2016 – 31.3.2017
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 1.4.2016 – 31.3.2017
Milena Bonifacini blev valgt til dirigent og Rikke Juul Gran Gram til vicedirigent.
Udkast til mødeplan for det kommende Akademiår
Udkast til mødeplanen blev godkendt.
Mødeplanen lægges på hjemmesiden under de relevante faner.
Nedsættelse af Stipendie- og legatudvalget
Rådet pegede på Yvette Brackman, Tina Maria Nielsen og Jens Bertelsen samt Heine Skjerning som suppleant og besluttede at bede Juryen om at udpege to billedkunstnere samt en billedkunstsuppleant til
udvalget.
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Udpegning af repræsentant til Post Danmark Frimærkeudvalg for perioden 2016-18
Rådet pegede på Zven Balslev.
Ny udpegning – Faaborg Museum
Rådet pegede på Lisbeth Eugenie.
Udpegning - CLAY Keramikmuseum Danmark
Rådet pegede på Gunhild Rudjord.
Indstiftelse af ny medalje – Franciska Clausen
Der afventes en tilbagemelding fra departementet mht. det juridiske aspekt for så vidt angår Medaljereglementet. Der blev fremlagt forslag til fire kunstnere til udfærdigelse af medaljen, og det tages op igen på
næste møde.
Billedkunstgruppens møde med Bkf og UKK om Statens Kunstfonds produktionsstøtte
Der blev orienteret om Billedkunstfaggruppens møde samme dag med Bkf og UKK om forslag til praksisændringer vedr. udbetaling af produktionsstøtte til billedkunstnere. Der har været holdt en del møder
om emnet, og Bkf er af Kunstfonden blevet bedt om at finde en løsning – dvs. et forslag, som der kan
findes en bred konsenssus om blandt de relevante organer. Der blev ikke truffet en beslutning, og punktet tages op igen på næste møde.
Evaluering af og opfølgning på akademimødet den 24. februar 2016
Rådet evaluerede mødet, se referat fra mødet under bjælken Akademiet/Referater,
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=67
Arkitektsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet:
Medlemmerne Jens Bertelsen, Rikke Juul Gram og Johnny Svendbord samt suppleant Ta ge Lyneborg.
Billedkunstsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet:
Medlemmerne Yvette Brackman, Tina Maria Nielsen og Heine Skjerning samt suppleant Malene Bach.
Akademiraadets sammensætning pr. 1.4.2016 er herefter følgende:
Arkitekterne:
Valgt til 2017: Merete Ahnfeldt- Mollerup, Louis Becker og Jan Christiansen samt suppleanterne Johan
Adam Linneballe og Erik Brandt Dam.
Valgt til 2018: Jens Bertelsen, Rikke Juul Gram og Johnny Svendborg samt suppleant Tage Lyneborg.
Billedkunstnerne:
Valgt til 2017: Milena Bonifacini, Ruth Campau og Marianne Jørgensen samt suppleanterne Gunnar Bay
og Mette Ussing.
Valgt til 2018:
Medlemmerne Yvette Brackman, Tina Maria Nielsen og Heine Skjerning samt suppleant Malene Bach.
Meddelelser
Akademiraadets årsrapport 2015
Udkast til Akademiraadets årsrapport 2015 er sendt til Kulturministeriets departement den 15. februar.
Rapporten ligger på rådets hjemmeside under Information/Årsrapporter.
Ansøgning om forbrug af opsparet overskud
Ministeriet er den 24. februar ansøgt om forbrug af opsparet overskud til henholdsvis beretning og valg
samt indstiftelse af ny medalje, i alt 395.500 kr.
Vikingeskibsmuseet – svar fra kulturminister Bertel Haarder
Kulturministeriet har den 12. februar 2016 takket for det fremsendte åbne brev vedrørende Vikingeskibsmuseet. Ministeriet skal i den forbindelse henvise til ministerens offentlige udtalelse vedrørende
henvendelsen: ”Det er ikke Kulturministeriet, der vil byg ge nyt. Det har vi heller ikke pengene til. Jeg ser
Akademirådets brev som en kommentar til et forslag, Alex Ahrendtsen (DF) har varslet i pressen. På nu-
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værende tidspunkt kan jeg ikke forholde mig til forslagene, da der er flere ukendte faktorer, herunder
finansiering.”
Statens Værksteder for Kunst svar fra kulturminister Bertel Haarder
Kulturministeren har den 24. februar 2016 svaret på rådets åbne brev af 22. januar:
”Statens Værksteder for Kunst udgår af regeringens udflytningsplaner. Planen er dog, at Statens Værksteder for Kunst søges flytte på et senere tidspunkt. Analysen af udflytningen af Statens Værksteder har
vist, at det er dyrt at flytte, men den har samtidig understreget, at det også er dyrt at blive.
Kulturministeriet igangsætter derfor snarest en analyse af ministeriets slotte og kulturejendomme, og i
forlængelse af den analyse vil Kulturministeriet arbejde videre med at finde en alternativ placering til
Statens Værksteder for Kunst.”
Eventuelt
Ikke noget at bemærke under dette punkt.

Næste møde 27. april 2016 kl. 16.00

*********

