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120.net-ref.
Nye udpegelser til Statens Værksteder for Kunst (SVK)
Rådets forretningsorden 2016-2017
Henvendelse fra Ole Sporring - mail af 29. februar 2016
Gunnar Bays opfordring om kønsmæssig afbalancering i rådet
KS arrangement den 22. september 2016
IKEA – Lokalplanforslag
Ny medalje – Franciska Clausen
Meddelelser

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 27. april 2016
Til stede:
Arkitekterne: Louis Becker, Jens Bertelsen, Jan Christiansen (faggruppeformand), Rikke Juul Gram (vicedirigent) og Johnny Svendborg (formand)
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand og dirigent), Ruth Campau, Marianne Jørgensen, Tina
Maria Nielsen og Heine Skjerning (faggruppeformand)
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Yvette Brackman samt suppleant Malene Bach.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Nye Indstillinger til Statens Værksteder for Kunst (SVK)
Udvalget for konservering og restaurering – nye udpegelser pga. vedtægtsændringer
Kort tid efter sidste rådsmøde fremsendte Statens Værksteder et udkast til en række vedtægtsændringer
herunder, at man gerne ser, at Akademiraadet fremover indstiller en konservator til dette udvalg og ikke
en restaureringsarkitekt, da det udpræget er konserveringsprojekter, der søges om ophold til.
Rådet indstillede Line Bregnehøj og Søren Andreas Møller.
Udvalget for Værkstedsrådet
Rådet indstillede Rikke Ravn Sørensen og Kristoffer Ørum.
Udvalget for Kunsthåndværk
Rådet indstillede Tora Urup og Hugo Dines Schmidt.
Udvalget for Design
Rådet indstillede Louise Hindsgavl og Jan Tanaka.
Rådets forretningsorden 2016-2017
Rådet havde forretningsordenen på dagsordenen igen og besluttede, at rådets referater fremover udsendes til Akademiets medlemmer hurtigst muligt. Referaterne udsendes derfor pr. mail til rådets godkendelse og efter rådets godkendelse til Akademiets medlemmer.
Henvendelse fra Ole Sporring - mail af 29. februar 2016
Ole Sporring (OS) har i mail af 29. februar stillet nogle spørgsmål, som rådet drøftede.
Et spørgsmål er besvaret i punktet ovenfor, et andet, om rådet vil udsende mails til Akademiet med åben
adresseliste. Her henvises OS til at spørge Akademiets medlemmer på næste møde den 26. oktober i år.
Der blev desuden henvist til, at valgmødet er fastlagt til den 13. december i år, og at OS har fået tilsendt
det ønskede notat vedr. censorer.
Gunnar Bays opfordring om kønsmæssig afbalancering i rådet
Gunnar Bay har den 25. marts i år opfordret rådet til at vedtage en holdningstilkendegivelse, der pålægger rådet/Akademiet til i fremtidige valg at sikre, at rådet til enhver tid kommer til at have en vis ligestil-
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ling således, at mindst 1/3 af Rådet i henholdsvis billedkunstfaggruppen og arkitektfaggruppen er af det
modsatte køn.
Rådet tilkendegav, at det er ønskværdigt med en rimelig ligelig kønsfordeling, men rådet kan og ønsker
ikke at pålægge nogen noget i denne retning, da det er demokratisk proces, hvor det er medlemmerne af
Akademiet, der afgør det ved deres stemmeplacering.
KS arrangement den 22. september 2016
Rådet har tidligere besluttet også i år at afholde et offentligt arrangement for Kunstnersamfundets medlemmer m.fl., hvor modtagerne af C.F. Hansen og Thorvaldsen Medaillen 2016 fortæller om deres kunstneriske virke. Arrangementet er fastsat til den 22. september 2016 fra kl. 20.00-22.00.
Sekretariatet har været i korrespondance med de fire medaljemodtagere og Jesper Christiansen, Erik A.
Frandsen og Ursula Munch-Petersen har takket ja til at holde oplæg ved arrangementet, mens Jytte Høy
er forhindret pga. egen udstilling i Ikast Kunsthal.
Rådet tilkendegav, at det ser frem til arrangementet.
IKEA – Lokalplanforslag
Lokalplanen bliver sendt i offentlig høring til maj via Københavns Kommunes hjemmeside. Heine Skjerning og Jan Christiansen har senest været til møde med de involverede parter den 14. marts og fået projektet præsenteret. På baggrund af denne præsentation var der udfærdiget et udkast til en udtalelse.
Udkastet blev justeret, og det tages op igen på næste møde den 1. juni, hvor lokalplanen forhåbentlig
foreligger. Formanden bemærkede, at der bør være opmærksomhed på facaderne i øjenhøjde.
Ny medalje – Franciska Clausen
Der blev fremlagt forslag til tre/fire kunstnere til udfærdigelse af medaljen. Der udsendes yderligere information om disse kunstnere pr. mail til rådet inden næste møde, hvor punktet tages op igen. Der er pt.
ikke kommet en tilbagemelding fra departementet mht. det lovmæssige/juridiske aspekt for så vidt angår Medaljereglementet.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016. Til stede: Johnny Svendborg, Milena Bonifacini og Heine
Skjerning. Forretningsudvalget behandlede, udover udkastet til dagsordenen for rådsmødet, budgetudkast 2016 og evaluerede Stiftelsesfesten.
Økonomi
Kulturministeriets departement gav den 13. april i år afslag på ansøgning om forbrug af rådets gen-nem
tre år opsparede overskud på i alt 406.000 kr. Der var ansøgt om 225.000 kr. til gennemførelsen af valget
2016-2017 samt tilrettelæggelse og udgivelse af beretning 2013-2016. Derudover var der ansøgt om i alt
170.500 kr. til udfærdigelse af en ny medalje, jfr. ovenfor. Sekretariatet har henvendt sig til departementet den 20. april og appelleret til, at beslutningen tages op igen af departementet, hvilket departementet
har efterkommet, og det opsparede overskud frigives.
Rigsrevisionens rapport
Rigsrevisionen har den 13. april i år fremsendt rapport om årsrevisionen 2016 ved Akademiraadet. Revisionen er foretaget i løbet af januar/februar og marts i år. Rigsrevisionens hovedkonklusioner er flg.:
1.
De regnskabsmæssige rammer: Tilfredsstillende.
2.
Udgifter og kreditorer: Ikke helt tilfredsstillende, men dog tilfredsstillende, at Akademiraadet i løbet af revisionen har rettet op på størstedelen af de ikke helt tilfredsstillende
forhold.
3.
Forvaltning af legater: Tilfredsstillende
4.
Forvaltning af Kunstakademiets Kunstsamling: Ikke helt tilfredsstillende
5.
Ingen bemærkninger til den afsluttende revision for 2015.
Rapporten lægges på rådets hjemmeside, når Rigsrevisionen har afsluttet den endeligt.
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Stipendie- og legatudvalget 2016 er nedsat
Juryen har på møde den 5. april i år udpeget Michael Mørk og Henrik Plenge Jakobsen som
medlemmer samt Finn Heiberg som suppleant.
Rådet pegede på sidste møde på Yvette Brackman, Tina Maria Nielsen og Jens Bertelsen som medlemmer samt Heine Skjerning som suppleant.
Vedtægtsændringer - Statens Værksteder for Kunst – Udvalget for Billedkunst
Hidtil har Akademiraadet udpeget to ud af tre medlemmer til Udvalget for Billedkunst under Statens
Værksteder for Kunst (SVK). Nu medfører ændringerne i SVK’s vedtægter imidlertid, at rådet fremover
kun skal udpege ét medlem til udvalget. Det skyldes, man har ønsket at de kunstneriske uddannelser
også skal udpege et medlem til udvalget. Samtidig er det op til rådet fra gang til gang at vurdere, hvilken
profil man ønsker at pege på (maler, grafiker eller billedhugger).
Formandsmøde
Formanden har holdt dialogmøde med direktøren for Arkitektforeningen, Jesper Pagh, den 27. april.
Eventuelt
Ikke noget at bemærke under dette punkt.

