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Arrangementer for Kunstnersamfundets medlemmer
Akademimøde onsdag den 27. februar 2013 kl. 16.00
1. medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

________________________________________________________________
Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 5. december 2012
Til stede:
Arkitekterne:Louis Becker, Carsten Hoff, Torben Schønherr og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Sophia Kalkau, Leif Kath og Heine Skjerning.
Afbud: Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup og Poul Ingemann
Referent: Anne Marie Nehammer

Arrangementer for Kunstnersamfundets medlemmer
Inden mødet var der indsendt et oplæg til 2-3 årlige arrangementer for Kunstnersamfundets
medlemmer, som formodentlig ikke vil indebære de store udgifter. Oplægget indeholdt forslag til
en filmaften, en aften med præsentation af og ved nogle af årets medaljemodtagere samt en artist talk. Sekretariatet bemærkede, at der i slutningen af 2013 og begyndelsen af 2014 er valg til
Akademiet og Juryen, hvorfor et af arrangementerne evt. kunne afholdes i forbindelse med
valgmødet i januar.
Rådet var positivt stemt over for oplægget, og der arbejdes videre med det.
Akademimøde onsdag den 27. februar 2013 kl. 16.00
Forretningsudvalgets indstilling til rådet om, at udvalget tilrettelægger det kommende akademimøde, blev godkendt.
1. medaljedrøftelse
Rådet indledte med en generel drøftelse af kriterierne for, hvad der udløser en medalje, og
der blev ved denne første forelæggelse nævnt medaljekandidater, der drøftes videre på næste
møde. Drøftelserne er ind til videre fortrolige.

Meddelelser
Forretningsudvalgets (FU) møde den 5. december. Til stede: Milena Bonifacini, Louis Becker,
Mette Gitz-Johansen og Johnny Svendborg.
FU gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet, følgende punkter:
Stiftelsesfesten – invitationslisten – 1. gennemgang.
Akademimødet den 27. februar 2013.
Desuden kom Carsten Thau, der sammen med Dorte Mandrup, Johan Adam Lineballe og Frederik Preisler arbejder på et oplæg til en pressestrategi for stiftelsesfesten, til stede og fortalte
om gruppens foreløbige arbejde og ideer.

2.

Bygningsstyrelsen (BYGST) – møde om arkitektkonkurrencer
Medio juni henvendte Bygningsstyrelsen, direktør Carsten Jarlov og byggepolitikchef Bo Kobber
Petersen, sig til rådet angående arkitektkonkurrencer, og det blev aftalt at mødes om emnet hos
BYGST den 22. august 2012. På mødet var der en gensidig orientering og drøftelse af rådets
forslag til forbedringer og forenkling af processerne vedr. arkitektkonkurrencer, med henblik på
at skabe større værdi for alle involverede parter i relation til offentlige byggerier. BYGST tilkendegav, at man ville forelægge rådets synspunkter for forskellige samarbejdspartnere og derefter
gerne ville mødes igen. BYGST udleverede på mødet et afsnit af en vejledning (6.2.5) om projektkonkurrencer til bygherrevejledninger, idet man udbad sig om rådets kommentarer til det.
Næste møde blev afholdt den 28. november på rådets kontor, og drøftelserne om dialogbaserede konkurrencer, to-trins-konkurrencer og andre forslag til forbedringer og forenklinger blev
genoptaget.
Høring - udkast til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner m.fl.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter
og Internationalisering, sendte den 29. oktober udkast til lov om akkreditering af videregående
uddannelsesinstitutioner og udkast til justering af følgelovgivning i høring.
Høringssvar er sendt den 3. december.
Statens Arkivers Tilsyn
Sekretariatet er i gang med en pålagt indberetning til Statens Arkivers Tilsyn om næsten alt papir og digitalt materiale beroende på kontoret.
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen kommer på besøg i dagene 12. og 13. december 2012 med henblik på at gennemgå Akademiraadets forretningsgange mm.
Budget 2013
Departementet og Statens Administration, har stillet krav om, at der allerede på nuværende
tidspunkt udarbejdes budget for 2013, hvilket er gjort, men det står til at ændre løbende. Der
skal desuden udarbejdes særlige grundbudgetter samt notater for 2013 til departementet.
Nyt IT udstyr og programmer
Fra november 2012 til januar 2013 bliver Kulturministeriets departement, styrelser og 10 institutioner de første der får de nye standardiserede kontorarbejdspladser. Det betyder, at alle medarbejdere får udskiftet deres gamle computere med en ny bærbar computer. Den nye computer
vil have Windows 7 samt MS Office 2010.
Sekretariatet, som pt. er på MS Office og Windows 2003, skal derfor på kursus i de nye programmer, og der skal afsættes tid til processen.
Metrocityrringen – Nordhavn Station – høringssvar
Der er afsendt høringssvar den 30. november 2012 om placeringen af stationer på
Nordhavn og Orientkaj. Svaret kan ses her på hjemmesiden: Rådet /Udtalelser.

Eventuelt
Høringsforslag til ændring af Planloven – ny landdistriktsbestemmelse mm.
Rådets høringssvar af 14. december 2012 kan ses her på hjemmesiden: Rådet/Udtalelser.
Store vindmøller på land
Jørgen Tang Holbek, medlem af Akademiet, havde samme dag som rådets møde, indsendt opfordring til rådet om at gribe ind over for opstillingen af store vindmøller på land.

3.

Rådet fik fremlagt opfordringen på mødet og tilkendegav, at der var forståelse for opfordringen,
og at det evt. kunne indgå i høringssvaret til planloven, jfr. ovenfor, eller tages op på næste møde den 16. januar 2013.

