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Aarhus H – Ny vandrehal og Bruuns Bro
Henriette Melchiors Stiftelse – udpegelse af repræsentant til bestyrelsen 2017-27
Leo Estvads Legat – udpegelse af bestyrelsesmedlem 2017-22
Statens Værksteder for Kunst – indstilling af maler/grafiker til Områdeudvalget for billedkunst 2017-20
KØS – udpegelse af arkitekt til bestyrelsen 2017-21
3. Medaljedrøftelse - tredje og sidste medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 22. februar 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), Ruth Campau, Marianne Jørgensen samt
Heine Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Yvette Brackmann og Tina Maria Nielsen.
Referent: Anne Marie Nehammer.

Aarhus H – Ny vandrehal og Bruuns Bro
Udkast til udtalelse, der var udsendt inden mødet, blev godkendt.
Rådet skriver bl.a.: ” Akademiraadet er opmærksom på den verserende diskussion vedr. den påtænkte
ombygning af Banegårdshallen og Bruuns Bro i Aarhus. Med denne udtalelse ønsker rådet at blande sig i
debatten, da der er tale om en indgriben i ét af byens vigtigste og mest identitetsgivende rum.” Rådet
slutter af med følgende: Vi anbefaler, at der afholdes en rigtig arkitektkonkurrence om et design af broen. Det kræver og fortjener stedet og opgaven.”
Hele udtalelsen kan ses her på hjemmesiden.
Henriette Melchiors Stiftelse – udpegelse af repræsentant til bestyrelsen 2017-27
Rådet pegede på Jonas Hvid Søndergaard.
Leo Estvads Legat – udpegelse af bestyrelsesmedlem 2017-22
Rådet genudpegede Anne Marie Nehammer frem til 2022.
Statens Værksteder for Kunst – indstilling af maler/grafiker til Områdeudvalget for billedkunst 2017-20
Rådet indstillede Jens Bohr og Catrine Raben Davidsen til kulturministerens udpegelse.
KØS – udpegelse af arkitekt til bestyrelsen 2017-21
Rådet pegede på Marianne Levinsen.
3. Medaljedrøftelse - tredje og sidste medaljedrøftelse
På baggrund af skriftlige motiveringer foretog rådet endelig beslutning om medaljemodtagere 2017.
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Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 22. februar 2017. Til stede: Milena Bonifacini Johnny Svendborg, Jan
Christiansen, og Heine Skjerning. Forretningsudvalget behandlede udover udkastet til dagsordenen for
rådsmødet, stiftelsesfesten den 30. marts 2017.
Banegraven – Palads og Poul Gernes
Formanden har den 1. februar, under overskriften ”Banegravsforslaget er respektløst over for
borgerne”, udtalt sig til Politiken om det nye forslag til overdækning af banegraven i København og nedrivning af Plads ved Werk arkitekter. Se for yderligere information: www.akademiraadet.
dk/Rådet/Udtalelser.
Werk arkitekter inviterede selvsamme dag formanden til en orientering om projektet, og sekretariatet
har svaret, at en tilbagemelding skal drøftes på dette møde.
Rådet tilkendegav, at det gerne ville mødes med Werk arkitekter til en forelæggelse og drøftelse af projektet om ca. 3 ugers tid.
Nyt museumsbyggeri ved Bornholms Kunstmuseum
Der er på foranledning og på baggrund af et udkast fra et medlem af Akademiet sendt et hørringssvar
den 8. februar 2017 vedr. det ny museumsbyggeri ved Bornholms Kunstmuseum.
I svaret står blandt andet:
”Akademiraadet finder den planlagte tilbygning til kunstmuseet, som efter planen skal rumme
Bornholms Museum, forringende både i forhold til det eksisterende kunstmuseum og det omgivende
landskab.” Se for yderligere information www.akademiraadet. dk/Rådet/Udtalelser.
Museumsdirektør Lars Kærulf Møller har den 14. februar henvendt sig til formanden med ønske om et
møde om sagen, idet parterne gerne vil indgå i en konstruktiv dialog.
Rådet tilkendegav, at det gerne vil mødes med parterne i sagen om ca. 3 ugers tid.
Lancering af den nye Franciska Clausen medalje
Mads Quistgaard er blevet bedt om bistand til at lancere den nye medalje. Tina Maria og sekretariatet
har holdt møde med Mads om dette den 10. februar. Noter fra mødet blev drøftet og justeret. Der afventes en tilbagemelding fra Mads.
Post Nords Frimærkeudvalg
Martin Pingel fra Post Nord har den 25.1.2017 telefonisk meddelt, at Post Nord har valgt at nedlægge
Frimærkeudvalget, bl.a. med den begrundelse, at udviklingen på området har overhalet et sådant frimærkeudvalg.
Rådet beklagede dette, og der sendes et brev.
Valget til Akademiet og Juryen 2017
Resultatet af valget er offentliggjort på rådets hjemmeside den 10. februar: Valg2017. Alle de valgte har
fået besked pr. mail den 9. februar.
Eventuelt
Ikke noget at bemærke under dette punkt.

Næste møde, den 15. marts, er et konstituerende møde
***********

