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Kunstdiskussion - ” Spændvidder – om kunst og kunstpolitik”
Det Danske Kulturinstitut, Repræsentantskabet
Godkendelse af udkast til nyt reglement for rådets udvalg
Evaluering af Kunstnersamfundets Dag (KS-Dag)
Renovering af trekantområdet mellem Grønningen og St.
Kongensgade
Holmens Kirke
Medlem til Kulturmiljørådet for Sønderjylland
2. medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt:
A. Udpegning af medlemmer til Akademiets arkitektsektion
B. Evaluering af Kunstnersamfundets valgmøde 12. januar
2011
C. 2. høringssvar vedr. ændring af lov om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
D. Ændring af dato for næste råds- og forretningsudvalgsmøde

________________________________________________________________
Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 19. januar 2011.

Til stede:
Arkitekterne: Carsten Hoff og Torben Schønherr.
Billedhuggerne: Lene Desmentik, Anja Franke, Sophia Kalkau og Jette Gejl Kristensen
Malerne: Mette Gitz-Johansen, Leif Kath, Toni Larsen og Lars Ravn
Afbud: Jeppe Aagaard Andersen og Hans Peter Hagens.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Kunstdiskussion - ” Spændvidder – om kunst og kunstpolitik”
Stillingtagen til udkast til udtalelse om arkitektur og design blev udsat til næste rådsmøde, og det blev
aftalt, at støtteområdet til billedkunsten også skulle berøres i udtalelsen.
Det Danske Kulturinstitut, Repræsentantskabet, perioden 1. april 2011 – 31. marts 2015
Rådet pegede på billedkunstneren Jytte Høy.
Godkendelse af udkast til nyt reglement for rådets udvalg
Gældende reglement samt udkast til nyt var udsendt med dagsordenen. Udkast til nyt reglement blev
godkendt.
Evaluering af Kunstnersamfundets Dag (KS-Dag)
Rådet evaluerede KS–dagen, der fandt sted i Festsalen på Charlottenborg torsdag den 9. december
2010 kl. 15.30 – 18.30. 5 oplægsholdere talte om temaet ”Det levende billede”. Der var fremmødt 120150 personer.
Rådet anbefaler det nye råd, at:
• Juryen også står for arrangementet i 2011
• I de år der er valg, afholdes arrangementet i forbindelse med valgmødet
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•
•

tidsplanen overholdes bedre, og at der strammes op på oplægsholdernes tid
der maksimalt er 4 oplæg.

Renovering af trekantområdet mellem Grønningen og St. Kongensgade
Rådet besluttede at udsætte punktet til næste møde.
Holmens Kirke
Rådet besluttede, efter Kulturarvsstyrelsens svar af 3. januar 2011, at følge op på sagen, og der udarbejdes et udkast til brev til Kirkeministeriet til godkendelse på kommende møde. Uddrag af Kulturarvsstyrelsens svar: ”Da Holmens Kirkes Kapel ikke er fredet efter bygningsfredningsloven, må Kulturarvsstyrelsen henvise spørgsmålet om en fremtidig eventuel bebyggelse og genplantning af træer
til Kirkeministeriet.”
Medlem til Kulturmiljørådet for Sønderjylland, for perioden indtil 31.12.2013
Rådet genudpegede arkitekt Mads Thuesen Møller, der er Kulturmiljørådets næstformand.
2. medaljedrøftelse
Ved dette andet møde – fortsatte rådets drøftelse af medaljekandidater, der indtil videre er fortrolige.
Meddelelser
FU-møde den 3. januar 2010.
Til stede: Lene Desmentik, Carsten Hoff, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen og Lars Ravn. Forretningsudvalget (FU) gennemgik foruden udkastet til dagsordenen for dette møde følgende punkter:
Stiftelsesfesten den 31. marts 2011
Forslag til festforelæser og menu blev besluttet, og invitationslisten blev drøftet.
Akademimødet onsdag den 9. marts 2011 kl. 16.00 (05.10)
FU drøftede dagsordenen for mødet, evt. emner og forslag til oplægsholder, bespisning mm.
Brev fra Ole Sporring af 16. december 2010 angående valget 2011
Ole Sporrings brev af 16. december 2010 til rådet angående valgbarhed mm. var udsendt med dagordenen til FU, da det hastede med et svar på den i brevet rejste problematik om karensreglerne. Problematikken er drøftet på ny med adv. Ole Damsbo, og der gives Ole Sporring medhold hans fremsatte synspunkter. Det er derfor den 4. januar 2011 meddelt Ole Sporring og de medlemmer, der har siddet i Akademiet i to sammenhængende valgperioder, i alt 12 år, at de ikke kan genopstille til valg til
Akademiet før efter 3 års pause, dvs. i 2014. Ole Sporring beder desuden om aktindsigt i stemmesedlerne vedr. valget 2011, hvilket han, da Akademiet er en offentlig institution, har krav på.
Valgmødet den 12. januar 2011
FU godkendte det fremlagte udkast til program for aftenen og besluttede, at der ikke tages referat fra
mødet, da det er meget ressourcekrævende og yderst vanskeligt at gengive et sådant stormøde på en
retvisende og for alle tilfredsstillende måde.
Høringssvar vedr. ændring af lov om kunstneriske uddannelser under KUM
På grund af tidnød nåede rådet ikke at behandle ovennævnte høringssvar på mødet den 8. december
2010, men gjorde dette efterfølgende pr. mail. Der er derfor den 17. december 2010 sendt brev til Kulturministeriet. Svaret kan læses på rådets hjemmeside under fanen Rådet/Udtalelser/indstillinger.
Akademiraadets bevilling 2011
Rådets bevilling i 2011 er på 2.4 mio. kr. I 2008 var den på 2.6 mio. kr., i 2009 på 2.6 mio. kr. og i 2010
på 2.3 mio. kr.
Eventuelt
A. Udpegning af medlemmer til Akademiets arkitektsektion
Valgbestyrelsen/forretningsudvalget havde holdt møde tidligere samme dag.
Mødet var foranlediget af, at der ikke var opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til Akademiets arkitektsektion pr. 1. april 2011, hvor der skal indvælges 20 medlemmer og 5 suppleanter.
De 12 kandidater, der havde stillet op ved opstillingsfristens udløb 14. januar 2011, er valgt uden afstemning, jfr. Valgreglementets § 5,stk.1.
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Valgbestyrelsen havde på mødet drøftet forskellige suppleringsmåder, og det blev besluttet, at Akademiraadet i henhold til Valgreglementets § 5 stk. 2. udpeger de manglende 8 medlemmer og op til 5
suppleanter.
B. Evaluering af Kunstnersamfundets valgmøde 12. januar 2011
Rådet evaluerede mødet, som fandt sted den 12. jan. fra kl. 19.30 – 21.30. Ca. 60 medlemmer deltog, og
rådets formand og faggruppeformændene fortalte om rådets arbejde, og nogle af kandidaterne til valget præsenterede sig. Rådet drøftede, set i lyset af den nye måde at stille op til valg på, blandt andet
hvordan man kunne forbedre fremmødet og få flere kandidater til at præsentere.
C. 2. høringssvar vedr. ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Den 17. januar kl. 15.00 modtog kontoret fra Kulturministeriet 2. høringsbrev med svarfrist den 21. januar 2011. Lovforslaget indeholder forslag til en fusionering af Det Kongelige Danske Kunstakademis
Konservatorskole med Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Danmarks Designskole med navnet ”Det Kongelige Danske Kunstakademi ”.
Rådet beklagede den korte svarfrist og gav efter en nærmere drøftelse formanden og akademisekretæren carte blanche til at udarbejde svaret, idet rådet ankede mod brugen af navnet, der bl.a. ikke præciserer, hvilke skoler, der er tale om.
D. Ændring af dato for næste råds- og forretningsudvalgsmøde
Rådet besluttede at ændre mødedatoen for forretningsudvalget fra den 16. til den 14. februar og
rådsmødet fra den 16. til den 24. februar 2011 (kl. 15).
Slut
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