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135.net-ref.
Visionerne
Akademimødet den 21. februar 2018 kl. 16.00
Æstetisk terrorsikring
Højhus i Brande
Udkast til Kunstplan 2017-2020 (Kultur- og Fritidsforvaltningen i København)
Medaljedrøftelser
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 10. januar 2018
Visionerne – rådets anbefalinger
Strategigruppen skulle have holdt møde den 10. januar 2018, men på grund af sygdom blev mødet ud
skudt til den 26. januar kl. 10.00.
Akademimødet- valgmødet- onsdag den 21. februar 2018 kl. 16.00
Rådet drøftede planlægningen af mødet og besluttede at afsætte lidt mere tid til sektionsmøderne end
tidligere og kun at invitere de ordinære medlemmer, som er valgforsamlingen.
Flg. fra rådet er på valg i 2018:
Arkitekter: Jens Bertelsen og Lone Wiggers samt suppl. Tage Lyneborg. Rikke Juul Gram, som også villet
have været på valg, har trukket sig ud af rådet i november 2017.
Billedkunstnere: Simone Aaberg Kærn, Tina Maria Nielsen og Heine Skjerning samt suppl. Malene Bach.
Æstetisk terrorsikring
Sagen var sat i bero indtil afklaring med Statens Kunstfond. Rådets formand har efterfølgende talt med
formanden for Legatudvalget Billedkunst, Søren Taaning, som udtrykte interesse for området.
Rådet besluttede at skrive et brev til landets 5 største kommuner og Statens Kunstfond m.fl. om problematikken og opfordre til, at der inddrages kompetent, kvalificeret, kunstfaglig og landskabsarkitektonisk
ekspertise i udviklingen af løsningsmodeller til terrorsikring.
Højhus i Brande
Rådet besluttede, at det ville se på emnet høje huse i det åbne land mv. i en mere overordet
kontekst og i den forbindelse invitere Sven Koefoed-Hansen, teknisk direktør i Næstved Kommune til en samtale.
Udkast til Kunstplan 2017-2020 (Kultur- og Fritidsforvaltningen i København)
På møde den 6. december blev det besluttet at lave et høringssvar til udkastet til en Kunstplan for Københavns Kommune. Da udkastet stadig var under bearbejdning, blev det besluttet at rundsende det til
godkendelse pr. mail til rådets medlemmer inden afsendelse.
Note: Københavns Kommune har efterfølgende bedt om bemærkninger til oplægget med deadline for
tilbagemelding mandag den 22. januar, hvorfor rådets bemærkninger er afsendt - efter godkendelse pr.
mail. Brevet ligger på hjemmesiden under udtalelser.
Anden medaljedrøftelse
Ved dette 2. møde fortsatte drøftelsen af de på sidste møde nævnte kandidater, der indtil videre er fortrolige.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 10. januar: Tilstede: Milena Bonifacini, Jens Bertelsen, Jan Christiansen
og Heine Skjerning. Forretningsudvalget behandlede, udover udkastet til dagsordenen for rådsmødet,

2

stiftelsesfesten den 15. marts 2018 samt Torjussens legat 2018, der blev tildelt Joachim Koester med
108.000 kr.
De videregående kunstneriske uddannelser
Svar fra Kulturministeren den 19. december på rådets brev af 26. oktober samt rådets brev af 19. december til kulturministeren ligger på hjemmesiden.
Rigsarkivet
Rigsarkivet har den 8. januar 2018 meddelt, at Akademiraadet skal aflevere papirarkivalier til Rigsarkivet
med start i 2018 og slutning i 2019. Det fremgår af den tidsplan, som Rigsarkivet har aftalt med Kulturministeriet jf. cirkulæreskrivelse af 22. december 2016. Cirkulæreskrivelsen findes på Rigsarkivets hjemmeside (LINK). Akademiraadet modtager et brev, som starter afleveringssagen inden d. 1. april 2018.
Afleveringen af arkivalierne kommer til at beslaglægge en stor del af sekretariatets tid.
Rigsarkivet afholder d. 23. januar 2018 et kursus ’Papirsager – aflevering og brug’, som giver en grundig
indføring i opgaveporteføljen ved aflevering til Rigsarkivet, som Mette Sloth Møller og Camilla Cadell
deltager i.
Eventuelt
Ikke noget at bemærke under dette punkt.

Næste møde den 7. februar
*******

