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124.net-ref.
Valg af nyt medlem til Landskabsudvalget
Akademiets legater 2016 – godkendelse af indstillinger om legattildelinger
Udpegning af ny repræsentant til Fabrikken for Kunst og Design 2017-2018
Godkendelse af Mette Winckelmann til Overgadens bestyrelse
Input til art-talk
Poul Gernes’ udsmykning af Horsens Rådhus
Evaluering af Akademimødet onsdag den 26.oktober 2016
Meddelelser

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 9. november 2016
Til stede:
Arkitekterne: Jens Bertelsen, Jan Christiansen (faggruppeformand), Erik Brandt Dam (suppl.), Rikke Juul
Gram samt Johnny Svendborg (formand).
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand og dirigent), Yvette Brackman, Ruth Campau, Marianne Jørgensen, Tina Maria Nielsen samt Heine Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Louis Becker og Merete Ahnfeldt-Mollerup
Referent: Anne Marie Nehammer.
Valg af nyt medlem til Landskabsudvalget
Rådet pegede på landskabsarkitekt Ellen Braae.
Akademiets legater 2016 – godkendelse af indstillinger om legattildelinger
Rådet godkendte Stipendie- og legatudvalgets indstillinger til modtagere af Akademiets legater 2016. Der
var indkommet 134 ansøgninger, og der blev i alt uddelt 249.000 kr.
Oversigten over legatmodtager 2016 kan ses på hjemmesiden: Legater eller
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=228
Udpegning af ny repræsentant til Fabrikken for Kunst og Design 2017-2018
Rådet pegede på arkitekt Nicolai Overgaard.
Godkendelse af Mette Winckelmann til Overgadens bestyrelse
Rådet godkendte Mette Winckelmann som medlem af Overgadens bestyrelse.
Input til art-talk
Frederik Hardvendel, SVK, har den 12. oktober skrevet for at høre, om rådet har nogle input til fortløbende art-talks på SVK.
Rådet kom med flere forslag til art-talks, som sendes til Frederik, og rådet tilkendegav, at det gerne vil
følge op på det løbende.
Poul Gernes’ udsmykning af Horsens Rådhus
Heine orienterede om, at Horsens Rådhus evt. står for nedrivning, og Poul Gernes’ udsmykning af rådhuset kan dermed være truet. Der var inden mødet uddelt et brev fra Finn Thybo Andersen til rådet om den
pågældende sag og om Gernes’ udsmykninger, hvoraf næsten 50 % med udgangen af september i år er
væk p.g.a overmaling, nedrivning mm. Formanden nævnte, at han kort havde udtalt sig til journalist fra
Politiken om sagen.
Rådet besluttede at udtale sig om vigtigheden af at bevare Gernes’ værker.
Se hjemmesiden: Rådet/Udtalelser eller http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Evaluering af Akademimødet onsdag den 26. oktober 2016
Programmet for mødet var:
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Præsidenten, Johnny Svendborg, byder velkommen i Kuppelsalen, herunder valg af dirigent.

Johnny Svendborg orienterer om det kommende valg til Akademiet og Juryen samt status for
arbejdet med ”Den Æstetiske Vision”.

Arkitekt Jørgen Kreiner-Møller orienterer om bevillinger til kunst på supersygehusene.

Korte oplæg til drøftelse fra Jan Christiansen (højhuse/byudvikling) samt Yvette Brackman og
Anja Franke (landzoner: Udvikling eller afvikling).

Ole Sporrings forslag til ændringer i valgreglement samt vedtægter mm.
Efterfølgende middag på Cap Horn.
Rådet udtrykte tilfredshed med mødet og middagen.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 9. november
Til stede: Johnny Svendborg, Jan Christiansen, Milena Bonifacini og Heine Skjerning.
Forretningsudvalget behandlede, udover udkastet til dagsorden for rådsmødet, valget, stiftelsesfesten og
godkendte budgetopfølgningen for 3. kvartal 2016.
Udtalelse om Den Kgl. Afstøbningssamling
Udtalelsen er sendt den 25. oktober til Kulturministeriets departementschef, Marie Hansen, med kopi til
orientering til SMKs direktør Mikkel Bogh. Udtalelsen kan ses på rådets hjemmeside: Rådet/Udtalelser.
Høringssvar vedr. modernisering af planloven
Landskabsudvalget har sammen med Jens Bertelsen udarbejdet et høringssvar til lovforslag om modernisering af planloven, som er fremsendt til Erhvervsstyrelsen den 17. oktober 2016. Udtalelsen kan ses på
rådets hjemmeside: Landskab/Udtalelser.
Høringssvar Højhuspolitik, Kommuneplan 2013 samt indsigelse mod rammeområde 16.04.07 ER, med
baggrund i forslag til højhus på Søren Frichs Vej 37-39
Høringssvaret er godkendt pr. mail af rådet og sendt den 2. november til Aarhus kommune samt Jyllandsposten. Udtalelsen kan ses på rådets hjemmeside: Rådet/Udtalelser.
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74

Næste møde den 14. december 2016.
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