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122.net-ref.
Evt. opfølgning på ”Den Æstetiske vision for Danmark”
Opfølgning på henvendelse om lukning af Den Kgl. Afstøbningssamling
Udpegelse af ny repræsentant til bestyrelsen for Det Jyske Kunstakademi
Akademimødet den 26. oktober
Evt. indsigelse mod springvand i rosenhaven på Ordrupgaard Museum
Arrangement for Kunstnersamfundet den 22. september 2016
Evt. udkast til pressemeddelelse om det danske landskab og planloven
Henvendelse om sammensætningen af SKFs billedkunstneriske udvalg
Rådets beretning 2013-2016 til evt. kommentering
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 7. september 2016
Til stede:
Arkitekterne: Jens Bertelsen, Jan Christiansen (faggruppeformand) (deltog fra kl. 17.30), Rikke Juul Gram
samt Johnny Svendborg (formand).
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Ruth Campau, Marianne Jørgensen, Tina Maria Nielsen, Heine
Skjerning samt Gunnar Bay (suppleant).
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker samt Yvette Brackman.
Referent: Mette Sloth Møller.
Evt. opfølgning på ”Den Æstetiske vision for Danmark”
Johnny Svendborg orienterede om redaktionsgruppens møde den 10. august. Ambitionen er, at der senest til marts 2017 ligger en første samlet vision fra Akademiet, og at der inden da, er offentliggjort ét
visionsudspil – én kort udtalelse fra hver gruppe.
Redaktionsgruppen gennemgår nu gruppernes tekster, og kommer derefter med en udmelding om det
videre forløb.
Opfølgning på henvendelse om lukning af Den Kgl. Afstøbningssamling
Udkast til en udtalelse om bevaring af Afstøbningssamlingen sendes pr. mail til sekretariatet senest den
28. september og herefter til rådet.
Udpegelse af ny repræsentant (billedkunstner) til bestyrelsen for Det Jyske Kunstakademi
Rådet pegede på billedkunstner Elisabeth Toubro samt alternative kandidater.
Akademimødet den 26. oktober kl. 16.00
Rådet drøftede dagsordenen for det kommende Akademimøde.
Forslag fra Ole Sporring til ændringer af valgreglement samt vedtægter blev udskudt til næste rådsmøde,
den 5. oktober 2016.
Evt. indsigelse mod springvand i rosenhaven på Ordrupgaard Museum
Formanden havde modtaget en henvendelse, som beder rådet om at gøre indsigelse mod placeringen af
et nyt springvand ved Jeppe Hein i Ordrupgaards Rosenhave. Rådet fandt, at det manglede informationer
om såvel Rosenhavens opbygning som det foreslåede springvand for at kunne udtale sig kvalificeret om
projektet. Det blev besluttet, at medlemmer af rådet skulle besøge Rosenhaven samt forsøge at få flere
informationer om projektet, hvorefter rådet vil tage stilling til, om der er basis for en udtalelse.
Arrangement for Kunstnersamfundet den 22. september 2016
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Torsdag den 22. september afholder rådet foredragsaften med tre af medaljemodtagerne 2016, designeren Ursula Munch-Petersen samt billedkunstnerne Erik A. Frandsen og Jesper Christiansen (Jytte Høy var
også inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage). Invitationen, som er udarbejdet af Ruth
Campau, blev udsendt primo september til Kunstnersamfundets medlemmer, Billedkunstskolerne og
KADK m.fl. primo september. Rådets medlemmer blev opfordret til at dele invitationen på de sociale
medier.
Evt. udkast til pressemeddelelse om det danske landskab og planloven
Rådet besluttede at lade punktet udgå, da det ikke længere er aktuelt. Dog fastholdes opmærksomheden
på planloven.
Henvendelse om sammensætningen af SKFs billedkunstneriske udvalg
Rådet drøftede henvendelsen og konkluderede, at det er en yderst kompleks problemstilling, men at der
på nuværende tidspunkt ikke er basis for en udtalelse om emnet. Dog er rådet helt principielt optaget af
problemstillingen og vil løbende følge udviklingen på området.
Rådets beretning 2013-2016 til evt. kommentering
Sekretariatet og formanden er i fuld gang med beretningen, hvor grafiker Pernille Kleinert står for design
og layout i samarbejde med formanden og sekretariatet. Beretningsmaterialet skal afleveres til grafikeren den 15. september, og beretningen forventes at foreligge omkring den 16. november, så den er klar,
inden valget går i gang. Der blev foreslået enkelte justeringer til den udsendte del af beretningen, som
omhandler rådets behandlede sager. Formanden overvejer disse forslag.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 7. september
Til stede: Johnny Svendborg, Milena Bonifacini, og Heine Skjerning.
Forretningsudvalget behandlede, udover udkastet til dagsorden for rådsmødet, budgetopfølgning, valget
i 2017, Stiftelsesfesten 2017, samt en høring om Lauritz Zacharias Jacobsens Legat.
Orientering om møde med medaljeudformeren af Franciska Clausen medaljen
Tina Maria og Johnny orienterede om status for arbejdet med den nye medalje. Kunstneren som udformer medaljen kommer forbi på rådets møde den 5. oktober og viser et foreløbigt udkast til medaljen.
Kommende valg 2017
Datoer og planlægning, der er relevante for rådet:
• Valgmøde for kunstnersamfundets medlemmer:
tirsdag den 13. december 2016 kl. 16.00 til 17.30.
Mødet afholdes i festsalen (eller i rådets mødelokale afhængig af antallet af tilmeldinger), hvor rådet/FU
orienterer om Akademiraadets og Juryens arbejde. De (potentielle) kandidater kan stille spørgsmål og
evt. præsentere sig selv.
• Frist for modtagelse af kandidatopstillinger: 5. januar 2017.
På valgmødet den 13. december orienterer Johnny Svendborg og Milena Bonifacini om rådets og Akademiets arbejde, og Honza Hoeck spørges, om han vil orientere om arbejdet i Juryen. Såfremt de deltagende medlemmer af kunstnersamfundet ønsker at præsentere sig selv og deres kandidatur til valget, vil
der være mulighed for det, men det blev understreget, at det ikke er et krav for at kunne stille op til valget.
Det Fynske Kunstakademi
Støttebrev om bevarelse af akademiet er sendt den 7. juni, da akademiet var truet med lukning. Odense
Kommune ville fjerne støtten, men akademiet blev reddet og fortsætter. Brev ligger på hjemmesiden.
Kommunen har den 10. juni 2016 svaret, at det er besluttet, at de foreslåede besparelser på det Fynske
Kunstakademi trækkes tilbage, men det er dog besluttet, at akademiet inden udgangen af 2017 skal finde
andre lokaler, og at dette skal finansieres af akademiet selv.
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Kulturministeren skriver i brev af 30. juni, at han har noteret sig Akademiraadets holdning til kunstakademierne i Danmark mm.
Rådet udtrykte ønske om at følge udviklingen på Det Fynske Kunstakademi i den kommende periode.
Eventuelt
Højhusbyggerier og Postgrunden
Med udgangspunkt i det planlagte byggeri på Postgrunden havde rådet en principiel drøftelse om det
stigende antal højhusbyggerier i København, og hvad det betyder for bybilledet. Rådet udtrykte, at det
gerne vil vide mere konkret om byggeriet på Postgrunden, men at der foreligger tilsyneladende endnu
ikke offentliggjorte tegninger for byggeriet. Rådet besluttede, at tage sagen op senest, når byggeriet
sendes i lokalplanshøring.
Møde med Kirkekunstudvalget
Jens Bertelsen orienterede rådet om, at han den 30. august 2016 havde været til møde med Kirkekunstudvalget. Her fortalte han – i sin egenskab af tidligere kgl. bygningsinspektør - om sine erfaringer med at
arbejde med menighedsråd.
Lokalplaner
Det blev besluttet at skrive udkast til et høringssvar til to lokalplanshøringer, nemlig Carlsberg II og Sølund. Da der er høringsfrist den 26. september sendes udkastene til høring hos rådet pr. mail.

Næste møde den 5. oktober 2016.
****

