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100.net-ref.
Repræsentant til bestyrelsen for Kunstforeningen GL. STRAND
Repræsentant til Post Danmark Frimærkeudvalg for perioden
Ny billedkunstsagkyndig til Retten i Horsens
Kommende arkitektskole i Aarhus
Censorkorpset ved arkitektskolerne
Tredje og sidste medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 5. februar 2014
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker (faggruppeformand), Tanja
Jordan, Johan Adam Linneballe (vicedirigent) og Johnny Svendborg (formand).
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand), Sophia Kalkau, Leif Kath, Ruth Campau og Heine
Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Anja Franke
Dirigent: Johan Adam Linneballe
Referent: Anne Marie Nehammer.

Udpegning af repræsentant til bestyrelsen for Kunstforeningen GL. STRAND
Rådet genudpegede Eva Steen Christensen til bestyrelsen, som efterfølgende har takket ja til
genudpegelsen.
Udpegning af repræsentant til Post Danmark Frimærkeudvalg
Rådet genudpegede Morten Schelde til Post Danmarks Frimærkeudvalg, som efterfølgende har
takket ja til genudpegelsen.
Ny billedkunstsagkyndig til Retten i Horsens
Retten i Horsens har i brev af 13. december 2013 anmodet Akademiraadet om at foreslå en ny
billedkunstsagkyndig person til at indgå i hovedforhandlingen i en sag mellem
Billedkunstnernes Forbund som mandatar for Lisa Rosenmeier mod Insero Horsens.
Rådet pegede den 25. september 2013 på billedkunstner Jobim Jochumsen, men parterne har
ud fra Jobims CV skønnet, at hun set i forhold til sagen ikke har tilstrækkelig og nødvendig
erfaring med digitale medier.
Rådet pegede i stedet på Mette Gitz-Johansen, som efterfølgende har påtaget sig hvervet.
Kommende arkitektskole i Aarhus (planlægges til at stå færdig sommeren 2017)
Formanden var blevet orienteret om, at flere arkitektfirmaer i brev af 15. januar i år til Bygst
havde protesteret over udbudsformen for den nye Arkitektskole i Aarhus. I brevet stod bl.a.:
”Aarhus Arkitektskole har meldt ud, at de vil afholde en konkurrence, og det vil uden tvivl være
den rigtigste måde at finde frem til designet på. Herefter har Bygningsstyrelsen planer om at
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udbyde projektet i totalentreprise. Det mener vi er et forkert signal at sende, da en sådan
beslutning underminerer arkitektfaget.
Der er konsensus blandt arkitekterne om at overtale Bygningsstyrelsen til at revurdere jeres
udbudsform efter arkitektkonkurrencen er blevet afholdt”.
Sekretariatet skrev den 21. januar til Bygst for at høre til sagen, men var uden svar på mødet.
Rådet besluttede at udtale sig om sagen, idet rådet blandt andet fandt det problematisk, hvis
projektet blev udbudt i totalentreprise efter endt konkurrence. Udtalelsen kan ses på rådets
hjemmeside: Rådet/Udtalelser eller http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74.
Note: Bygningsstyrelsen har den 7. februar bl.a. svaret, at Bygst ”sammen med arkitektskolen
arbejder på en model, hvor der forud for det vidende projekts realisering i en totalentreprise vil
være en åben arkitektkonkurrence med en efterfølgende indsnævret projektkonkurrence. Det er
således hensigten, at projektet udvælges i projektkonkurrence og ikke i
totalentreprisekonkurrence. Samtidig overvejes det, at den vindende rådgiver tilknyttes enten
bygherre eller entreprenør i forbindelse med udførelsen. ”
Bygst inviterer til debatmøde om modellen tirsdag den 1. april 2014 kl.13-15 på Arkitektskolen i
Aarhus.
Censorkorpset ved arkitektskolerne
Sven Felding har 23. januar, som en kommentar til referatet fra rådsmødet den 4. december
2013, i forbindelse med rådets behandling af Lars Juel Thiis’ henvendelse om udpegning til
Censorkorpset, forslået rådet at kontakte censorformanden med et forslag til en praksis/
fremgangsmåde for at sikre den højeste faglighed i fremtidens censorkorps.
Rådet tilkendegav, at det vil følge op på sagen. Formanden tager i første omgang kontakt til
censorformanden.
Tredje og sidste medaljedrøftelse
På baggrund af skriftlige motiveringer foretog rådet endelig afstemning om medaljekandidater
2014. Navnene på modtagerne af de respektive medaljer offentliggøres i løbet af marts måned.
Meddelelser
FU-møde den 5. februar: Til stede: Johnny Svendborg, Heine Skjerning og Johan Adam
Linneballe. FU gennemgik udover forslag til rådets dagsorden:
Evt. nyt vedr. stiftelsesfesten
Hendes Majestæt Dronning Magrethe har givet tilsagn om, at hun deltager i stiftelsesfesten.
Uddeling af Ruth og Finn Torjussens Legat 2014 (Se pkt. E)
Kunsthistoriker Camilla Cadell er pr. 1. februar 2014 ansat 22 timer om ugen til varetagelse af
kunstsamlingen samt betjening af diverse udvalg mv.
Valget 2014 – spørgsmål fra Bjørn Poulsen
FU besluttede at tage det op på rådets møde.
DR og udsendelse om Akademiets medaljer i marts 2014
Lars Rønnow Torp – redaktionschef DRK, har den 21. januar meddelt, at Dreyers fond har
bevilliget de nødvendige midler til programmet om Akademiet og medaljerne, og det sendes
den 25. marts kl. 21.40 – 22.10 fra DRK.
Pressekomiteens møde den 29. januar 2014 kl. 17- 19.30
Referat fra Pressekomiteens møde på rådets kontor den 29. januar udsendes snarest muligt til
rådet. Der arbejdes på at skabe kontakt til forskellige mediepersoner for at få omtalt medaljetildelingerne 2014 samt pressemeddelelsen i denne forbindelse mm. Til stede på mødet:
Johnny Svendborg, Johan Adam Linneballe, Frederik Preisler og Carsten Thau.
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Ole Sporring - klage til Kulturministeriet - vedtægtsbestemmelse
Ole Sporring har den 21. januar i år klaget til Kulturministeriet og bedt ministeriet afgøre en
tvist mellem Akademiraadet og ham i forbindelse med Kunstnersamfundets valg 2014 til
Akademiets Billedkunstsektion. Det drejer sig bl.a. om valgretten for 12 billedkunstenere, der
har siddet i Akademiet i 12 eller flere år pr. den 31. marts 2014, og som er blevet undtaget fra
karensreglen, jfr. vedtægternes § 22 stk. 4. Valgbestyrelsen/rådet har den 17. januar 2014 samt
20. december 2013 tilkendegivet, at den/det ikke er enig(t) i Ole Sporrings synspunkter om, at
de pågældende ikke kan opstille til valget i 2014. Sagen beror nu i ministeriet.
Valget til Akademiet og Juryen 2014
Valgmaterialet til afstemning blev udsendt til Kunstnersamfundets medlemmer den 16. januar
2014 med frist for aflevering af stemmemateriale mandag den 3. februar kl. 13.00.
Stemmeoptælling fandt sted den 4. februar.
Note: Resultatet af valget er offentliggjort på rådets hjemmeside: Valg 2014 den 10. februar.
Torjussens Legat
Legatbestyrelsen (FU) har besluttet at tildele ovennævnte legat på 178.200 kr. med halvdelen
til hhv. billedkunstner Marie Søndergaard Lolk og billedkunstner Henrik B. Andersen.
Tildelingen meddeles til modtagerne senest den 9. februar, som er dagen for uddeling i
henhold til fundatsen.
Københavns Kommunes Billedkunstudvalg
Borgerrepræsentationen har nu, efter indstilling fra Akademiraadet, udpeget Jytte Høy som
Akademiraadets repræsentant i Københavns Kommunes Billedkunstudvalg for perioden 20142017, og Kristoffer Ørum er blevet udpeget som suppleant. De øvrige kunstkyndige
medlemmer i udvalget er Jacob Fabricius, Iben Overgaard, Peter Holst Henckel, og Bettina
Camilla Havskov Vestergård.
KØS
I forlængelse af sidste rådsmøde, er det besluttet at udpege billedkunstner Peter Holst Henckel
til bestyrelsen for KØS for perioden 2014-2017. Peter Holst Henckel har takket ja til udpegelsen.
Den Hirschsprungske Samling
Kulturministeren har efter indstilling fra Akademiraadet udpeget billedkunstner Christian Vind
til bestyrelsen for Den Hirschsprungske Samling for perioden 2014-2019.
Årsrapport 2013 til Kulturministeriet
Der er frist for aflevering af regnskabet til årsrapporten den 20. februar.
Regnskabet 2013
Regnskabet 2013 viser et underskud på ca. 95.000 kr., der var dog budgetteret med et
underskud på ca. 200.000 kr. Underskuddet dækkes af tidligere års opsparede og overførte
overskud på ca. 215.000 kr.
Kunstsamlingen
Sekretariatet har den 30. januar holdt møde med Claus M. Smidt og mag. art. Emma Salling om
hendes kommende bog om samlingen.
Dialogmøde
Medlemmer af rådet/Landskabsudvalget afholdt dialogmøde med professor Jørgen Primdahl
fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, By- og
Landskabsstudier.
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Jørgen Primdahl orienterede om universitetets projekt ”Fremtidens Landskaber – 13
eksempler på planlægning af danske kulturlandskaber”(2013-2017), som Jørgen Primdahl
leder sammen med lektor Lone S. Kristensen. Fremtidens Landskaber er et
aktionsforskningsprogram, der omfatter 13 konkrete planprojekter i det åbne land med
projektspecifikke aktiviteter og faglige fællesarrangementer. Formålet er at bidrage til
opbygning af faglige kompetencer i det åbne lands planlægning.
Eventuelt
Henvendelse fra Bjørn Poulsen
Bjørn Poulsen har den 29. januar henvendt sig angående valget og blandt andet spurgt om,
hvorfor nogle medlemmer af Akademiets Billedkunstsektion ikke berøres af karensreglen og,
hvorfor dette ikke er oplyst til kunstnersamfundets medlemmer ifm. valget
Rådet besluttede at overlade det til Forretningsudvalget (Valgbestyrelsen) at svare Bjørn
Poulsen.

Næste møde onsdag den 19. marts 2014.

