1

112.net-ref.
Æstetisk Vision for Danmark
Det Jyske Kunstakademi
Ikea-City
Tivolihjørnet - lokalplanforslag med kommuneplantillæg
Statens Kunstfond – produktionsstøtte til billedkunst
Rådets indstilling af censorer
KS arrangement 2015
Valg af medlemmer til Landskabsudvalget
Besigtigelsestur
Ole Sporrings bemærkninger til referatet fra Akademiets møde
Fonden Leo Estvads Legat – indstilling af en maler
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 3. juni 2015
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Jan Christiansen (faggruppeformand), Rikke Juul Gram (vicedirigent), Johnny Svendborg (formand), David Zahle og Anders Abraham (suppl). Louis Becker deltog også i
mødet, men havde meldt afbud til det, derfor var suppleant indkaldt.
Billedkunstnerne: Yvette Brackman, Ruth Campau, Gunnar Bay (suppl.)og Heine Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Milena Bonifacini (næstformand og dirigent), Astrid Kruse Jensen og Marianne Jørgensen
Referent: Anne Marie Nehammer.
Æstetisk vision for Danmark
Rådet drøftede arbejdsgruppens oplæg til uddybning og tematisering af Visionen og besluttede, at der
skal arbejdes videre med oplægget, så det forhåbentlig kan sendes ud til Akademiets medlemmer i september, så hurtigt som muligt efter næste rådsmøde den 2. september. Arbejdsgruppen mødes derfor
igen en hel dag, mødedato aftales pr. mail.
Det Jyske Kunstakademi
Punktet blev udsat til næste møde.
Ikea-City
Formanden orienterede på sidste møde om forslaget til byggeriet af et IKEA-City ved Dybbølsbro i København, som forekommer bekymrende og som forudsætter, at der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan. Formanden har den 28. april inviteret ekspansionschef i IKEA, Anders Lyhne Nordtorp, til et frokostmøde på kontoret, da dialog er at foretrække. Anders Norstorp har den 13. maj svaret, at det må
afvente, idet de er ved at antage arkitekter til opgaven og når vi har et mere bearbejdet forslag til bebyggelsen, kan vi gerne på det tidspunkt tage en drøftelse herom.”
Rådet besluttede at rette henvendelse til teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell, samt IKEA og begrunde, hvorfor et møde ønskes med begge parter.
Se startredegørelsen:
http://www.kk.dk/files/edoc/e781169b-910e-4b48-8582-4c4fe62c4123/ebd37ea0-c0b6-48b9-82f34dd2516099a6/Attachments/12831198-14082688-4.PDF
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Ifølge kommunens tidsplan er der offentlig høring i januar- marts 2016 og endelig bekendtgørelse i maj
2016.
Tivolihjørnet - lokalplanforslag med kommuneplantillæg
Københavns Kommune har sendt lokalplanforslag om Tivolihjørnet i høring. Høringen slutter den 10. juni
2015.
”Tivoli har gennem mange år arbejdet med at udvikle helårsaktiviteter, der kan skabe liv i området også
uden for havens sæsoner, og de ønsker nu at realisere et projekt kaldet ”Tivolihjørnet”. Lokalplanen skal
danne grundlag for opførelse af ”Tivolihjørnet” langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Projektet skal
forbinde Tivoli og byen med butiks- og restaurantoplevelser i tråd med Tivolis traditioner samt udvide
hotel Nimb.” Høringsmaterialet kan ses på http://blivhoert.kk.dk/hoering/tivolihj-rnet-lokalplanforslagmed-kommuneplantill-g.
Der var udsendt et notat og udkast til et høringssvar, som rådet drøftede og godkendte med enkelte
justeringer.
Se høringssvaret på rådets hjemmeside: Rådet/udtalelser el.
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Statens Kunstfond - produktionsstøtte til billedkunst
Punktet blev udsat til næste møde.
Rådets indstilling af censorer
Rådet drøftede den fremtidige indstilling af censorer efter, at arkitektskolerne er lagt ind under et andet
ressortministerium end Kulturminisiteriet, og rådet ikke længere har en lovfæstet ret til at indstille censorer. Det blev besluttet at undersøge sagen nærmere og tage kontakt til arkitektskolerne, censorkorpsets sekretariat samt formandskab. Sagen tages op igen.
KS arrangement 2015
De seneste to år har rådet afholdt en foredragsaften for Kunstnersamfundets medlemmer m.fl., hvor
årets modtagere af hhv. C.F. Hansen Medaljen og Thorvaldsen Medaljen - de fineste medaljer inden for
arkitektur og billedkunst – har fortalt om deres kunstneriske virke.
Rådet besluttede at afholde arrangementet igen i år, torsdag den 26. november 2015. Det tages op igen
på næste møde.
Valg af medlemmer til Landskabsudvalget
Rikke Juel Gram og Heine Skjerning forlod mødet under dette punkt.
Akademiraadet nedsatte Landskabsudvalget (LU) i efteråret 2013 og udvalget holdt sit første konstituerende møde den 22. oktober samme år. Ifølge udvalgets kommissorium består LU af 6 medlemmer, der
udpeges af rådet for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg i op til 12 år. Mindst 1 medlem udpeges af
rådets midte.
Rådet genudpegede alle medlemmerne for den kommende 2-årige periode (oktober 2015 til oktober
2017).
Landskabsarkitekt Hanne Bat Finke
Landskabsarkitekt Rikke Juel Gram (fra rådet)
Landskabsarkitekt Tanja Jordan
Billedkunstner Erland Knudssøn Madsen
Billedkunstner Heine Skjerning (fra rådet)
Billedkunstner Morten Stræde
Besigtigelsestur (05.08)
Besigtigelsestur
Det blev besluttet, at rådet tager til Jylland den 22. og 23. oktober 2015.
Ole Sporrings bemærkninger til referatet fra Akademiets møde den 5. marts 2015 mm.
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Ole Sporring har i mail 28. maj til Akademiets medlemmer m.fl. opfordret rådet til, at referatet justeres,
og at den fulde tekst til oplægget ”Æstetisk Vision for Danmark ” udsendes til Akademiets medlemmer.
Rådet bemærkede, at der ikke er præcedens for, at rådet godkender referatet inden udsendelse til Akademiets medlemmer, og rådet fandt ikke umiddelbart anledning til at justere referatet, men formanden
vil tage det op med referenten. Rådet bemærkede desuden, at det stadig arbejder ihærdigt med visionsoplægget, jfr. pkt. 3, og at det ikke ønsker at sende et ufuldstændigt oplæg ud til medlemmerne.
Fonden Leo Estvads Legat – indstilling af en maler
Rådet skal i år indstille en maler (35 år og derover) til legatet på ca. 50.000 kr.
Punktet blev udsat til næste møde.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde (FU) 3. juni 2015 Til stede: Johnny Svendborg, Jan Christiansen og Heine Skjerning samt Rikke Juel Gram (vicedirigent). FU gennemgik dagsordenen for rådsmødet.
Dialogmøder
•
Der var kontaktudvalgsmøde hos Bkf den 2. juni kl. 12.30.
•
Der er aftalt møde med Kulturstyrelsen om produktionsstøtten den 22. juni kl. 13-15.
•
Der er aftalt møde med direktøren for Bygst, Gyrithe Saltorp den 23. juni kl. 14.30 på rådets kontor.
Billedkunstfaggruppen – møde
På sidste møde besluttede billedkunstfaggruppen at holde et længere møde inden sommerferien for at
gå i dybden med forskellige emner inden for billedkunst. Mødet holdes den 8. juni.
Havvindmøller
Hanne Bat Finke, formand for Landskabsudvalget, og Johnny Svendborg har givet interview
til DR P1 den 22. maj på baggrund af debatten i Weekendavisen 8. - 12. maj 2015 om Jammerland Bugt.
Eventuelt
Henvendelse til formanden af 1. juni fra Søren Elgaard om Statens Kunstfonds manglende fokus på provinsen tages op på næste møde.

Næste møde er onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00.

*********

