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125.net-ref.
Henvendelse fra Ole Sporring
Visionsgruppen ”Kunst i det offentlige rum”
Første medaljedrøftelse
Meddelelser

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 14. december 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.
Henvendelse fra Ole Sporring om Akademiets/sektionernes valg af medlemmer til rådet mv.
Henvendelsen var vedhæftet dagsordenen. Ole Sporring foreslår blandt andet, at der ved Akademiets
næste valg til rådet (den 1. marts 2017) kun skal kunne stemmes på 1 kandidat i stedet for det antal
kandidater, der skal vælges til rådet.
Rådet tilkendegav, at det ikke var indstillet på at ændre valgreglementet.
Visionsgruppen ”Kunst i det offentlige rum”
Rådet drøftede udkast til brev om ”Kunst, cirkulære og regioner” og besluttede, at det skulle bearbejdes
yderligere inden afsendelse, men afsendes, når rådets formand havde godkendt det.
Første medaljedrøftelse
Der blev ved denne første forelæggelse nævnt kandidater, der drøftes videre på næste møde.
Drøftelserne er indtil videre fortrolige.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 14. december 2016.
Til stede: Johnny Svendborg, Jan Christiansen, Milena Bonifacini og Heine Skjerning. Forretningsudvalget
behandlede udover udkastet til dagsordenen for rådsmødet stiftelsesfesten den 30. marts 2017.
Postgrunden
Formanden og faggruppeformanden for arkitekterne har været til orienterende møde om Postgrunden,
og de fortalte kort om det.
Akademiets beretning 2013-2016 samt udskrivelse af valg 2017 (25.01.06 + 05.03)
Valget er udskrevet den 29. november 2016, relevant materiale ligger på hjemmesiden under VALG 2017
og ligeså Beretningen for 2013-2016.
Note: Den trykte beretning kan rekvireres hos sekretariatet.
Afholdte udvalgsmøder mm.
Landskabsudvalget den 17. november 2016
Udvalget for Kirkekunst den 29. november 2016
Juryen den 6. december 2016
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Franciska Clausen Medaljen
Kulturministeriets departement har den 14. november meddelt, at det på baggrund af rådets henvendelse har lavet et udkast til et nyt reglement med baggrund i det gamle. Reglementet skal godkendes/underskrives af Hendes Majestæt Dronningen, og departementet håber på, at have en afklaring
medio december. Ny paragraf (§7) :
”Med Franciska Clausen Medaljen kan Akademiet for de skønne Kunster udmærke et menneske, der har
lavet et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst.
Akademiet for de skønne Kunster indstiftede medaljen i 2016 til ære for den danske billedkunstner Franciska Clausen.”
Valgmødet fastsat til den 13. december 2016
Mødet blev aflyst pga. meget få tilmeldinger.
Eventuelt
Artillerivej Syd - Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 410-1
Københavns Kommune har sendt forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 410-1 i høring og der er frist for
indsendelse af bemærkninger den 3. februar 2017.
Faggruppeformanden for arkitekterne tilkendegav, at han ville forsøg at nå at lave et udkast til et
høringssvar til næste møde.

Næste møde den 18. januar 2017 kl. 15.00
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