1

126.net-ref.

Tilrettelæggelse af akademimødet onsdag den 1. marts 2017 kl. 16.00
Tekster fra visionsgrupperne til godkendelse
Postgrunden
Artillerivej Syd - Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 410-1
Aarhus H – Ny vandrehal og Bruuns Bro
Anden medaljedrøftelse
Meddelelser

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 18. janaur 2017

Til stede:
Arkitekterne: Louis Becker, 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 samt Tina Maria Nielsen.
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup og Heine Skjerning.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Tilrettelæggelse af akademimødet onsdag den 1. marts 2017 kl. 16.00
Det er mødet, hvor der skal vælges rådsmedlemmer pr. 1. april 2017 - 31. marts 2019. I henhold til
valgreglementet skal der afholdes sektionsmøde og efterfølgende fællesmøde, hvor resultatet af
valgene i de to sektioner bliver offentliggjort.
Rådet tilkendegav, at det vigtigt med god tid til valget og med sidste års valgmøde in mente, vil
rådet lade det være op til Akademiets medlemmer, hvilke emner der ønskes drøftet på mødet.
Tekster fra visionsgrupperne til godkendelse
Forslag til korte visionstekster fra grupperne ”infrastruktur” og ”kunst i det offentlige rum” blev
drøftet og godkendt med forslag til justeringer. Bygningsgruppen bestræber sig på at få lavet et
endeligt oplæg til næste rådsmøde, den 22. februar.
Postgrunden
Formanden og faggruppeformanden for arkitekterne har været til møde om Postgrunden, og de
orienterede om projektet på dette og på sidste møde.
Det blev besluttet at vente med en udtalelse til, at forslaget kommer i offentlig høring til sommer.
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 orienterede om projektet, og indstillede til rådet ikke at
komme med en indsigelse, hvilket rådet tog til efterretning.
Aarhus H – Ny vandrehal og Bruuns Bro
Hanne Bat Finke har i mail af 4. januar i år skrevet til rådet, idet hun havde fået en henvendelse
fra en universitetsprofessor om kommunens indgriben i banegårdshallen i Aarhus.”

2

Sagen kort belyst: Byrådet, jfr. byrådets referat af 7. december 2016, anbefaler, at der i en ombygning af Aarhus H – i samarbejde med Aarhus Kommune - arbejdes videre med projektet for en
ny Vandrehal og Ny Bruuns Bro.
Rådet drøftede sagen herunder, hvilke konsekvenser det kan afstedkomme, at der gribes ind i en
kulturhistorisk bygning.
Det blev besluttet at lave et udkast til en udtalelse.
Anden medaljedrøftelse
Ved dette 2. møde fortsatte drøftelsen af de på sidste møde nævnte kandidater, der indtil videre
er fortrolige.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 18. januar 2017
Til stede: Johnny Svendborg, Jan Christiansen og Milena Bonifacini. Forretningsudvalget behandlede udover udkastet til dagsordenen for rådsmødet, stiftelsesfesten den 30. marts 2017 samt
valget og Torjussens legat.
.
Kunst, cirkulære og regioner
Udtalelsen om, at regionerne burde være omfattet af Kunstcirkulæret er sendt den
11. januar til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med kopi til Kul
tur- og kirkeminister Mette Bock.
Udtalelsen ligger på hjemmesiden: Rådet/Udtalelser.
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Publikation om Danmarks Energilandskaber
Landskabsudvalget arbejder for øjeblikket på udgivelsen af en publikation med titlen ”Danmarks
Energilandskaber – 5 små essays”. Publikationen, der er en opfølgning på udvalgets tidligere publikation fra 2015: ”Udfordringer af Danmarkskortet”, består af en samling tekster skrevet af Landskabsudvalgets medlemmer. Udvalget ønsker med publikationen at invitere til en offentlig debat
om det danske landskabs funktionelle og æstetiske udvikling, med særlig fokus på energilandskaber. Tegnestuen Schønherr står for produktionen af publikationen.
Eventuelt
Der var ikke noget at bemærke under dette punkt.

Næste møde onsdag den 22. februar 2017 kl. 16.00.

****

