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Landskabsudvalgets afslutning og oplæg til fremtiden
Store vindmøller på land
Akademimøde den 27. februar 2013 – brev fra Ole Sporring
Anden medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

________________________________________________________________
Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 16. januar 2013
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Poul Ingemann,Torben
Schønherr og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Sophia Kalkau, Leif Kath og Heine Skjerning.
Referent: Anne Marie Nehammer
Landskabsudvalgets afslutning og oplæg til fremtiden
Det midlertidige landskabsudvalg, nedsat i begyndelsen af januar 2011, holdt den 12. december
2012 sit sidste møde og afsluttede arbejdet med en mundtlig rapport til rådets formand samt et
oplæg indeholdende bl.a. et forslag til rammerne og arbejdsopgaverne for et nyt udvalg.
Udvalget bestod af:
Arkitekterne Jeppe Aagaard Andersen, Hanne Bat Finke, Kristine Jensen (formand) ,Jacob
Kamp og David Zahle. Billedkunstnerne Marianne Jørgensen, Erland Knudssøn Madsen, Morten Stræde og Inge Lise Westman samt stadsgartner Lars Østerby (næstformand). Inge Lise
Westman og Kristine Jensen trak sig dog ud af udvalget i eftersommeren 2012.
Jacob Kamp kom til stede og orienterede om oplægget og gjorde opmærksom på, at landskabsproblematikkerne kræver en særlig faglighed, og at der er brug for et sted, hvor man diskuterer landskab uden hensyn til særinteresser. Jacob anbefalede, at der blev nedsat et nyt
permanent og autonomt landskabsudvalg. Rådet inviterede Jakob til at fortælle om udvalgets
arbejde på Akademiets møde den 27. februar, hvilket Jakob takkede ja til.
Rådet tilkendegav, at det var positivt indstillet over for at nedsætte et nyt landskabsudvalg, men
at det var nødvendigt at få afklaret forskellige forhold inden endelig stillingtagen, herunder basis
for evt. samarbejde med Miljøministeriet/Naturstyrelsen, finansiering, kommissorium og sekretariatsbistand.
Store vindmøller på land
Jørgen Tang Holbek indsendte - samme dag som rådet havde møde i december 2012 - en opfordring til rådet om at gribe ind over for opstillingen af store vindmøller på land. Da rådet ikke
nåede at behandle henvendelsen på mødet, blev den taget op på dette møde, hvor rådet besluttede, at problematikken/emnet tages op i Akademiet, både fordi Jørgen har bedt om det, og fordi
flere af Akademiets medlemmer har gjort opmærksom på emnet.
Hein Heinsen har den 18. december 2012, i forbindelse med modtagelse af referat fra rådets
møde den 5. december, blandt andet skrevet:
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”Hvis møller på 150 meter opstilles i det åbne land, bliver landet ikke til at kende igen. Hele
landskabet vil komme til at ligne et modellandskab, 1,5 gange rådhustårnet. Det er ikke det værste. Landet vil blive totalt affolket, da ingen kan bo i den lavfrekvente støj. Så Låsby Svendsens
hærgen med skimmelbefængte huse er ren idyl, i forhold til hvad idealisten Ida Auken er i færd
med. Det bliver værre end finanskrisen. Støj er ikke et æstetisk problem, men et øde landskab
med faldefærdige huse er. Støjen rækker 4 km, hvorfor de kystnære møller også skal stå 4 km
ude.”
Akademimøde den 27. februar 2013 – brev fra Ole Sporring
Ole Sporring har den 6. januar 2013 indsendt opfordring til tilrettelæggelse af mødet, og han
skriver bl.a., at han igen vil rejse spørgsmålet om vedtægtsstridighed i forbindelse med valg til
Akademiet samt nedsættelse af et nyt vedtægtsudvalg. Oles brev var vedhæftet dagsordenen.
Rådet tilkendegav bl.a., at det sidste år havde svaret Ole omhyggeligt på spørgsmålet om evt.
vedtægtsstridighed og også tidligere har tilkendegivet, at det ikke ønsker at nedsætte et nyt vedtægtsudvalg pt. Der sendes svar til Ole Sporring.
Anden medaljedrøftelse
Ved dette andet møde fortsatte drøftelsen af de på sidste møde nævnte kandidater, der indtil videre er fortrolige.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 5. december

Til stede: Milena Bonifacini, Louis Becker, Mette Gitz-Johansen og Johnny Svendborg.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet, følgende
punkter:
Stiftelsesfesten, Akademimødet den 27. februar 2013 samt uddeling af Ruth og Finn Torjussens
Legat 2013.
Note: Hendes Majestæt Dronningen og kulturminister Marianne Jelved har givet tilsagn om deltagelse i festen.
Høringsudkast til ny bekendtgørelse om visningsvederlag

Kulturministeriet har den 13. december 2012 sendt udkast til ny bekendtgørelse om visningsvederlag (tidligere udstillingsvederlag) i høring med frist den 15. januar 2013, hvorfor forslag til rådets høringssvar var sendt pr. mail til rådets medemmer til evt. bemærkninger/godkendelse.
Svaret kan ses på rådets hjemmeside: Rådet/Udtalelser.
Høringsforslag til ændring af Planloven – ny landdistriktsbestemmelse mm.

Høringssvaret, der er sendt den 14. december 2012, kan ses på rådets hjemmeside under Rådet/Udtalelser.
Finanslov mm. 2013

Rådets bevilling er på 2,3 mio. kr. i 2013. Der er sparet i 2012, for at have midler til kommende
valg til Akademiet og Juryen samt aflæggelse af beretning. Departementet har den 18. december 2012 meddelt, at Finansministeriet den 2. november 2012 har udsendt et ”cirkulære om afprøvning af budgetlovens bestemmelser i staten 2013”, der gør, at den enkelte institution kun
kan disponere med forbrug af opsparing med forudgående tilladelse fra departementet. Anne
Marie skal til møde i departementet den 22. januar for nærmere orientering.
Rigsrevisionens besøg den 12. og 13. december 2012

Rigsrevisionen har været på besøg den 12. og 13. december 2012 for at gennemgå Akademiraadets forretningsgange, og der afventes en endelig rapport. Revisionen har blandt andet gennemgået rådets regnskabsinstruks, virksomhedsinstruks, forvaltning af legater og kunstsamling
samt foretaget regnskabsmæssige gennemgange.
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Udlån til ARoS – Guldalderudstilling

ARoS har fået tilsagn om at låne tre værker fra kunstsamlingen til en stor guldalderudstilling, der
åbner 18. i maj 2013.
KS 38 C.W. Eckersberg: Portræt af Bertel Thorvaldsen;
KS 63 J.V. Gertner: Portræt af C.W. Eckersberg &
KS 114 Christen Købke: Portræt af H.E. Freund.
Købke portrættet er i en dårlig stand, og der er derfor forhandlinger i gang med Aros om, at museet evt. kan bekoste en istandsættelse af værket. Konservator Mikkel Scharff og seniorforsker
mag.art. Claus M. Smidt er behjælpelige i denne sag.
Eventuelt
Nybeskikkelse af censorer til arkitektuddannelsens censorkorps

May-Britt Jepsen, censorsekretariatet for arkitektuddannelsens censorkorps, har den 15. januar
henvendt sig, fordi der ifølge retningslinjerne i 2013 skal udskiftes mindst ¼ af censorerne i arkitektuddannelsens censorkorps og således også ¼ af de medlemmer, der er indstillet af Akademiraadet.
Ifølge tidsplanen, skal censorsekretariatet have en liste fra rådet over censorer, inklusiv CV og
et udfyldt oplysningsskema, senest den 15. juni 2013, da der må indregnes en vis behandlingstid i Uddannelsesministeriet. Det nye korps skal være formelt beskikket og fuldt funktionsdygtigt
pr. 1.1. 2014.
Listen over det samlede censorkorps rummer ud over de 107 censorer indstillet af Akademiraadet, 80 censorer der er indstillet af Kunstakademiets Arkitektskole, og 107 censorer der er indstillet af Arkitektskolen Aarhus. De 2 skoler vil også blive bedt om at udskifte ¼ af de censorer,
de selv har indstillet.
Poul Ingemann, Torben Schønherr og Johnny Svendborg påtog sig opgaven, og sekretariatet
lægger møde- og tidsplan mm. for processen.

Næste møde 6. februar 2013

