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Referat fra Akademimødet - Visioner for det fælles rum
Kommunikationsstrategier
Medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 4. december 2013
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Louis Becker (faggruppeformand), Tanja Jordan (delvist), Johan Adam
Linneballe (vicedirigent) og Johnny Svendborg (formand).
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand), Sophia Kalkau, Leif Kath, Malene Landgreen
(suppleant) og Heine Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Ruth Campau og Anja Franke.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Referat fra Akademimødet - Visioner for det fælles rum
På sidste møde blev det besluttet, at rådet ville afvente yderligere drøftelse af emnet
”Visioner for det fælles rum”, til referatet fra akademimødet den 6. november forelå. Referatet var
udsendt inden dette møde, og rådet besluttede, at overlade evt. drøftelse af/opfølgning på emnet til det
kommende nye råd.
Kommunikationsstrategier
Direktør og rådsvalgt medlem Frederik Preisler samt arkitekt og medlem af Akademiet Dorte Mandrup
fremlagde på sidste møde oplæg om og forslag til kommunikationsstrategier, herunder forslag til større
synliggørelse af rådets arbejde. Rådet besluttede på sidste møde at tage emnet op igen på dette møde,
idet rådet gerne ville have mere tid til at sætte sig ind i oplægget.
Rådet drøftede blandt andet fokusprioriteringer, de faglige fora kontra den brede offentlighed med
henblik på annoncering af udvalgte udtalelser i form af fængende overskrifter/tekstuddrag.
Rådet tilkendegav, at det i 2014 vil forsøge sig med en mere ”progressiv” synliggørelse med fokus på de
faglige fora.
Medaljedrøftelse
Der blev ved denne første forelæggelse nævnt kandidater, der drøftes videre på næste møde.
Drøftelserne er indtil videre fortrolige.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde (FU) 4. december. Til stede: Johnny Svendborg, Milena Bonifacini og Anja
Franke.
Ud over dagsordenen til rådets møde i dag, drøftede FU:
Stiftelsesfesten den 27. marts 2014, herunder invitationsliste, menu, udarbejdelse af bordplaner mm.
Akademimødet onsdag den 5. marts 2014 kl. 16.00. FU besluttede at indstille til rådet, at FU arrangerer
mødet.
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Akademiets beretning 2010-2013 samt indkaldelse til valg 2014
Udsendes til alle Kunstnersamfundsmedlemmer m.fl. i uge 48/49.
Vindmøller – interview til Dagbladenes Bureau
Heine Skjerning oplyste, at han, efter samtykke fra rådets samt landskabsudvalgets formand, med kort
varsel den 21. november stillede sig til rådighed for et interview til Dagbladenes Bureau, journalist Berit
Holbek Jensen, angående vindmølleproblematikken.
Note: Interviewet er efterfølgende sendt t.o. til rådets og landskabsudvalgets medlemmer.
Eventuelt
Regeringens planer om udflytning af de statslige styrelser og institutioner
På mødet den 23. oktober drøftede rådet ovennævnte emne, idet formanden havde været
til møde den 8. oktober indbudt af Freja. Af invitationen fremgik det, at ”Regeringen har planer om at
flytte en stor del af de statslige styrelser og institutioner fra København K til nye udviklingsområder.
Samtidig har staten lanceret en Campusplan, der indebærer fire campusområder i København og
byggesager for 6,5 mia. kr. Alt imens barsler fem af landets største pensionskasser med store
infrastrukturprojekter i hovedstaden. Hvad sker der i byen, når staten flytter ud? Hvem skal flytte ind?
Hvad betyder de nye bygge- og anlægsprojekter for ejendoms- og byggebranchen i København?”
På baggrund af drøftelsen blev det besluttet, at udarbejde udkast til en udtalelse.
Udkast til en udtalelse blev forelagt rådet, og der blev fremsat forslag til justeringer. Udtalelsen afgives,
når udkastet er redigeret.
Henvendelse fra arkitekt Lars Juel Thiis
Lars Juel Thiis har i mail af 3. december henvendt sig til formand Johnny Svendborg og udtrykt
bekymring over to sager, idet han spørger til rådets eventuelle handling/holdning i forhold til dem.
1. Fremtiden for kunsten i det offentlige rum
Rådet tilkendegav, at det netop havde vægtet dette område i sit høringssvar af 2. november 2012 til
Kulturministeriet, hvor rådet blandt andet skrev:
”Rådet ser med bekymring på den fremtidige varetagelse af støtte til kunst i det offentlige rum. Udvalget
består i dag af 2 billedkunstnere og 1 arkitekt, og det synes ikke beskrevet, hvorledes de særlige
tidskrævende opgaver og kompetencer, som kræves på dette vigtige og anselige område, skal varetages i
den nye struktur. Rådet håber ikke, at det skal tolkes som en nedprioritering af området.”
Rådet havde prioriteret at placere teksten meget tidligt i høringssvaret, og har efterfølgende på møder
med henholdsvis kontorchef/Billedkunst, Anette Østerby, samt kontorchef Arkitektur/Kunsthåndværk og
Design, Mogens Morgen, gjort opmærksom på bekymringerne for fremtiden for dette område.
Området ligger rådet stærkt på sinde. Rådet agter dog ikke på nuværende tidspunkt at tage skridt til
yderligere tiltag, men vil følge det nøje for at vurdere, hvorledes det forvaltes i den nye struktur, der
træder i kraft i 2014.
2. Akademiraadets indstillingsret af censorer til arkitektskolerne i København og Århus
Rådet tilkendegav, at det ville afgive høringssvar vedrørende ”Udkast til bekendtgørelse om eksamen og
censur for de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser”, hvor rådet ikke er nævnt som indstillingsberettiget mht. censorer. Det er
en ret, som går mindst 22 år tilbage i tiden, og rådet vil stærkt beklage dette.
Note: Høringssvaret er afgivet den 9. december 2013, og kan ses på rådets hjemmeside:
www.akademiraadet.dk/Rådet/Udtalelser; http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74

Næste møde onsdag den 15. januar 2014

