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Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 25. september 2013

Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Carsten Hoff, Tanja Jordan, Johan Adam Linneballe og Johnny
Svendborg.
Billedkunstnerne: Gunnar Baym Milena Bonifacini, Sophia Kalkau, Leif Kath og Heine Skjerning.
Afbud: Anders Abraham og Ruth Campau
Referent: Anne Marie Nehammer
Udpegninger til bestyrelser og institutioner


Den Hirschsprungske Samling - indstilling af 1 kvinde og 1 mand til Kulturministeren, 1.1.201431.12.2019
Rådet indstillede billedkunstnerne Christian Vind og Kathrine Ærtebjerg.



Det Fynske Kunstakademi - 1 medlem til bestyrelsen 1.1.2014-31.12.2017
Rådet genindstillede billedkunstner Maria Finn.



Gæsteatelier Hollufgaard - 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen 1.1.2014-31.12.2017
Rådet genudpegede billedkunstner Aslak Vibæk som medlem og billedkunstner Martin Richard Olsen
som suppleant. Aslak Vibæk havde indsendt en evaluering af sit hverv til rådet.



Fabrikken for Kunst og Design - 1 medlem til bestyrelsen 1.1.2014-31.12.2015
Rådet pegede på billedkunstner Lisbeth Bank Nielsen og et alternativt medlem, såfremt hun ikke kan
påtage sig hvervet.



KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg - 1 medlem til bestyrelsen 1.1.2014-31.12.2017
Rådet pegede på billedkunstner Sophus Ejler Jepsen og et alternativt medlem, såfremt han ikke kan
påtage sig hvervet.
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Københavns Billedkunstudvalg - Indstilling af 1 medlem til Københavns Borgerrepræsentation,
1.1.2014-31.12.2017
Rådet pegede på billedkunstner Mette Winckelmann og et alternativt medlem, såfremt hun ikke kan
påtage sig hvervet.



KØS - 1 billedkunstner til bestyrelsen for perioden 1.1.2014-31.12.2017
Rådet pegede på billedkunstner Lars Bent Petersen og et alternativt medlem, såfremt han ikke kan
påtage sig hvervet.



Ophavsretsfonden i BKF - 1 billedkunstner til fonden for perioden 1.1.2014-31.12.2015
Rådet genudpegede billedkunstner Siri Kollandsrud.



Overgaden, Institut for Samtidskunst, 1 billedkunstner til bestyrelsens eksterne udvalg for perioden
1.1.2014-31.12.2016
Rådet pegede på billedkunstner Al Masson og et alternativt medlem, såfremt han ikke kan påtage sig
hvervet.



Storm P. Museet - 1 billedkunstner til fonden for perioden 1.1.2014-31.12.2017
Rådet pegede på billedkunstner Jørgen Carlo Larsen og et alternativt medlem, såfremt han ikke kan
påtage sig hvervet.



Vejen Kunstmuseum - 1 billedkunstner til bestyrelsen for perioden 1.1.2014-31.12.2017
Rådet pegede på billedkunstner Anna Sørensen og et alternativt medlem, såfremt hun ikke kan påtage
sig hvervet.




Udpegning af 3 arkitekter til de tre Kulturmiljøråd for perioden 1.1.2014-31.12.2017
Kulturmiljøråd Sønderjylland
Rådet genudpegede arkitekt Mads Tuesen Møller.



Kulturmiljøråd Midt- og Vestsjælland
Rådet genudpegede arkitekt Jette Hansen-Møller, som efterfølgende takkede nej til hvervet, og
arkitekt Carsten Hoff blev udpeget i stedet.



Kulturmiljøråd Fyn/Kulturarv Fyn
Rådet genudpegede arkitekt Kristian Isager.





Bestyrelser, som rådet ikke længere skal udpege repræsentanter til:
Trapholtmuseet
Trapholtmuseet har fået nye vedtægter i forbindelse med den nye museumslov, hvorfor
Akademiraadet ikke længere skal udpege repræsentanter til museets bestyrelse.
Nuværende medlem Lars Ravn havde indsendt en evaluering af sit hverv til rådet.
Brandts og Museet for Fotokunst
Den 1. juli 2013 fusionerede Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum til én
billedkunstinstitution, Brandts, og fik i den anledning nye vedtægter. Ifølge de nye vedtægter udpeger
Odense Byråd bestyrelsen for Brandts. Ifølge administrationschef Birgitte Wøhlk Laursen, skal der
således ikke længere udpeges kunstnere til bestyrelsen.
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Rådet beklagede tabet af udpegningsretten til ovennævnte institutioner og udtrykte bekymring for den
tilsyneladende tendens til, at den billedkunstneriske- og arkitektfaglige kyndighed forsvinder i diverse
kunstneriske institutioners bestyrelser mm. og i stedet erstattes af politikere og personer med erhvervs- og
økonomikompetencer el.lign.
Det blev besluttet, at undersøge museumsloven og Kulturstyrelsens retningslinjer for professionelle
bestyrelser, idet rådet bemærkede, at billedkunstnere og arkitekter er lige så fuldgyldige medlemmer af
professionelle bestyrelser, som andre faggrupper.
Sonningprisen
Københavns Universitet opfordrer i brev af 27. august rådet til at fremsætte forslag til kandidater til
Sonningprisen 2014. Frist 14. oktober 2013.
Rådet besluttede at indstille billedkunstneren Rebecca Horn, og der udarbejdes motivering.
KB-Hallen – Kulturstyrelsen indstiller til, at fredningen af hallen ophæves
På Kulturstyrelsens hjemmeside fremgår det i brev af 26. juni 2013, at styrelsen har sendt ophævelse af
fredningen af KB-Hallen i høring hos diverse parter. Styrelsen indstiller til en ophævelse af fredningen. Det
Særlige Bygningssyn indstiller til, at hallen genskabes.
Bygningssynet skriver bl.a., ”at hallen, (af arkitekt Hans Hansen og ingeniør Christen Ostenfeld (1936-38),
fredet i 2011) trods skaderne som følge af branden i 2011 fortsat har de arkitektoniske og kulturhistoriske
værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningssynet finder, at KB-Hallen som et af
funktionalismens hovedværker i Danmark og som et ikon for det moderne storbyliv med stor betydning for
mange danskere fortjener at blive genskabt.”
Kulturstyrelsen skriver bl.a., ”at det er styrelsens opfattelse, at fredningsværdierne i den væsentligste del af KBHallen må anses for tabt, og at det ikke vil være teknisk eller økonomisk muligt at genoprette dem. Da en
genopretning af hallen i givet fald må ske helt fra grunden med nye materialer og efter moderne metoder,
finder Kulturstyrelsen det ikke meningsfyldt at fastholde fredningen.”
Fristen for indsendelse af bemærkninger er den 1. oktober 2013. Styrelsen vil senest 3 måneder efter denne
dato beslutte om fredningen skal ophæves.
Rådet besluttede, at udarbejde et høringssvar. Rådet finder, at KB-Hallen er et af Danmarks umistelige
bygningsværker, og vil derfor på det kraftigste anbefale en ny teknisk undersøgelse af præmisserne for KBHallens genopførelse på højeste kunstneriske niveau. Høringsvaret i sin helhed kan ses på hjemmesiden:
www.akademiraadet.dk/Rådet/udtalelser eller http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74.
Christiansborgs Slotsplads – repræsentanter for Akademiraadet med til møde
Arkitekt og medlem af Akademiet, Sven Felding, har spurgt, om rådet vil udpege to personer til at deltage i en
forberedende workshop initieret af Folketingets Præsidium og Københavns Kommune i forbindelse med den
planlagte bombesikring af Christiansborgs Slotsplads.
Sagen har tidligere været på rådets dagsorden og er refereret således:
”På baggrund af en henvendelse fra Per Arnoldi, havde sekretariatet den 9. april skrevet til Folketinget,
chefkonsulent Jens Christian Jacobsen, og forespurgt til stenopsætningen på Slotspladsen. Jens Christian
Jacobsen svarede den 12. april, at ”de bornholmske granitsten på Slotspladsen er en midlertidig foranstaltning,
der tjener en række sikkerhedsmæssige formål. De skal stå på slotspladsen op til ca. 1 år fra nu (april 2013). Det
er Folketinget og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, der har foreslået denne midlertidige løsning frem
for almindelige betonklodser, som kendes fra byggepladser”. Med hensyn til den blivende løsning skrev han,
”Vi forventer at kunne skrive kontrakt med et meget velrenommeret landskabsarkitektfirma i løbet af den
kommende uge. I forbindelse med vurderingen af de indkomne tilbud er der bl.a. foretaget en kvalitativ
bedømmelse af tilbudsgivernes referencer, kompetencer og erfaringer med projekter af tilsvarende karakter.
Der har ikke i forbindelse med projektet været udskrevet en konkurrence.”
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Rådet drøftede, hvorvidt Folketinget burde have udskrevet en konkurrence om den midlertidige sikring af
pladsen, men blev enig om at fokusere på den permanente løsning, og rådet vil holde sig orienteret om sagen.”
Rådet besluttede at udpege to repræsentanter, arkitekt Kristine Jensen og billedkunstner Morten Stræde, som
bisiddere.
Udtalelse om bevaringsværdien af Pakhus i Nordhavnen i Sønderborg
Michael Saxtorph, adm. direktør Sønderborg Havneselskab A/S, anmoder i brev af 11. september rådet om en
faglig udtalelse om bevaringsværdien af det tidligere Ewers Pakhus på Nordhavnen i Sønderborg. Der er en
politisk debat pt. i Sønderborg om bevaringsværdien af Pakhuset, for og imod.
Rådet udtalte: ”Efter gennemgang af det tilgængelige materiale om havnen i Sønderborg, er det
Akademiraadets indstilling, at man skal fastholde og udvikle Frank Gehrys plan for havneområdet, herunder
bevare det tidligere Ewers Pakhus som et karakterfuldt og kulturhistorisk væsentligt element i havnen, der kan
danne et smukt kontrapunkt til den moderne arkitektur.
I de byer, hvor man ved omdannelse af havnen har formået at bevare dele af kulturarven, er det tydeligt, at de
historiske bygninger skaber værdi for hele byen.”
Billedkunstsagkyndig til Retten i Horsens
Retten i Horsens har i brev af 13. september 2013 anmodet Akademiraadet om at foreslå en
billedkunstsagkyndig person til at indgå i hovedforhandlingen i en sag mellem Billedkunstnernes Forbund som
mandatar for Lisa Rosenmeier mod Insero Horsens. Der er tale om en tvist vedr. afregning i forbindelse med et
kunstprojekt i Vitus Berings Innovations Park i Horsens.
Rådet pegede på billedkunstner Jobim Jochimsen.
Note: Jobim har påtaget sig hvervet.
Dialogmøder med diverse personer fra relevante institutioner/organer
Rådet har besluttet at arrangere en række møder med personer med relevans for rådets virke og med
forskellige tilgange til kunst og arkitektur.
Kommende aftalte møder:
 Kulturstyrelsen, kontorcheferne Jesper Dahl (Bygningsbevaring og Plan) og Mogens Morgen
(Arkitektur, design og kunsthåndværk) (13. november 2013)
 Stadsarkitekterne Tina Saaby (Kbh.) og Peder Baltzer Nielsen (Aalborg) (6. november 2013 –
Akademimødet)
 Biolog, ph.d., forfatter og formand for foreningen Natur & Samfund, Michael Stoltze og
landskabsarkitekt, ph.d. professor i det åbne lands planlægning, Jørgen Primdahl (5. februar 2014)
Afholdte dialogmøder:
Naturstyrelsen ved kontorchef Niels Bjørkbom og arkitekt Janne Christensen - opfølgning på rådets
vindmølleudtalelse, den 25. september 2013.
(Det blev aftalt, at rådets landskabsudvalg udarbejder et forslag til Naturstyrelsen om, hvordan en
idekonkurrence om placering af vindmøller i landskabet kunne udformes. Idekonkurrencen skal eventuelt
kunne omsættes til et konkret arbejdsredskab for kommunerne i form af et katalog med en strategi for
placering af vindmøller i egnede ”mølleområder” i Danmark.) Referat fra mødet sendes til rådet og
Landskabsudvalget.
Akademisk Arkitektforening ved direktør Jane Sandberg og chefkonsulent Annette Blegvad, den 6. september
2013. (Drøftelse af samarbejdsmuligheder og interessefællesskaber).
Naturstyrelsen ved vicedirektør Sven Koefoed Hansen og arkitekt Anette Ginsbak, den 29. maj 2013.
(Drøftelse af samarbejdsrelationer ved nedsættelsen af et landskabsudvalg, bl.a. årlige seminarer om
landskabsproblematikker).
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Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 25. september 2013
Til stede: Johnny Svendborg, Milena Bonifacini og Heine Skjerning samt Johan Adam Linneballe.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik udkastet til dagsordenen for rådsmødet, akademimødet den 6. november
samt budgetopfølgning august 2013. Udvalget orienterede rådet om planerne for Akademimødet, hvor temaet
bliver ”Ny vision for det fælles rum”.
Landskabsudvalget
Landskabsarkitekterne Jacob Kamp og Hanne Bat Finke samt billedkunstnerne Morten Stræde og Erland
Knudssøn Madsen har sagt ja til at indgå i udvalget på de i kommissoriet nye betingelser.
Kommissoriet for udvalget lyder således:
”Sigtet med et landskabsudvalg er, at bistå Akademiraadet med vurderinger og udtalelser (rådgivning)
vedrørende miljø og planlægning af landskabsæstetik og evt. tilgrænsende felter.
Udvalget udpeges af rådet og består af 6 medlemmer (arkitekter og billedkunstnere), hvoraf mindst 1 medlem
udpeges af rådets midte. Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.
Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Udvalget mødes ca. 4 gange årligt, men kan mødes hyppigere såfremt der er behov for og økonomi til det.
Rådet stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget, så snart rådets økonomi tillader det, og der
udarbejdes referater fra møderne, hvorved rådet informeres løbende om udvalgets aktiviteter.
Udvalgets arbejde kan bl.a. bestå i flg.:

Vurderinger og udtalelser vedr. sager inden for feltet

Rådgivning af stat, kommuner og andre offentlige myndigheder

Behandling af indkomne sager og sager, som udvalget selv beslutter sig for at tage op

Deltagelse i den aktuelle samfundsdebat

Iværksættelse af initiativer der kan sætte fokus på det åbne lands udvikling.
Alle udtalelser, erklæringer samt almindelig korrespondance i forbindelse med en sags behandling og
undersøgelse - skal afgives/afgå i ”Akademiraadets Landskabsudvalg” navn. Der er orienteringspligt til
Akademiraadet for så vidt angår udvalgets offentlige udtalelser, og udvalgsmedlemmer må kun efter
forudgående aftale med Akademiraadets formand udtale sig til pressen om sager, der angår Akademiet.
Udvalgsbeslutninger, der implicerer Akademiraadet eller sekretariatet, samt beslutninger, der har økonomiske
konsekvenser for rådet, forelægges rådets forretningsudvalg, inden beslutningerne sættes i værk.”
Interview Kulturstyrelsen
Formanden er den 9. september på Kulturstyrelsens anmodning interviewet af Oxford Research.
Møde i Kulturministeriets departement 10. september 2013
Anne Marie har været til møde med chefkonsulent Julie Haagen angående merbevillingen og
Akademiets vedtægter og overgangsregler. Anne Marie orienterede om mødet.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke – høring
Ministeriet har den 1. juli 2013 udsendt høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bestyrelse og
brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Høringsfristen er den 27. september 2013.
§ 18 a. Ministeren for ligestilling og kirke nedsætter et udvalg bestående af repræsentanter fra Akademiraadet,
Det særlige Bygningssyn og Nationalmuseet samt en person med særlig sagkundskab om kirkegårdsanlæg.
Stk. 2. Forinden en kirkegård nedlægges, skal stiftet indhente en udtalelse fra udvalget.
Stk. 3. Udvalget afgiver udtalelse på baggrund af en kategorisering af folkekirkens kirkegårde i:
1. Umistelige kirkegårde
2. Bevaringsværdige kirkegårde
3. Mindre bevaringsværdige kirkegårde
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4. Andre kirkegårde
Stk. 4. En kirkegård, som er umistelig, jf. stk. 3, nr. 1, må ikke nedlægges.
Stk. 5. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler om udvalgets opgaver og virksomhed.
Udvalget sekretariatsbetjenes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.
Udvalget for Kirkekunst behandlede forslaget, på rådets vegne, på møde den 17. september i år, og udvalget
stiller sig positivt over for nedsættelse af udvalget og svarer ministeriet.
Eventuelt
Ikke noget at bemærke under dette punkt.
Næste møde den 23. oktober 2013.

