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Valg af formænd for rådets faggrupper 1.4.2018 – 31.3.2019
Udkast til mødeplan for det kommende Akademiår
Udvalget for Kirkekunst
Stipendie- og Legatudvalget, billedkunstnere – et stående udvalg
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 7. marts 2018

Inspirationsmøde:
Sven Koefoed-Hansen, direktør for Center for Plan og Miljø og Center for Trafik og Ejendomme i Næstved, mødtes med rådet fra kl. 17-18 om fortalte om sit arbejde og om status pt. vedr. Planloven mm.

Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Jens Bertelsen, Jan Christiansen, Erik Brandt Dam, Anna Maria
Indrio og Jacob Kamp (suppl.).
Billedkunstnerne: Anders Bonnesen (suppl.), Peter Holst Henckel, Simone Aaberg Kærn, Christian
Schmidt-Rasmussen (suppl.), Heine Skjerning og Jeanette Land Schou (suppl.).
Afbud: Jan Ammundsen, Milena Bonifacini (formand), Kaspar Bonnén og Tina Maria Nielsen
Referent: Anne Marie Nehammer.

Kort orientering
Anne Marie gav en kort introduktion til hvervet som medlem af rådet og henviste bl.a. til rådets
hjemmeside, www.akademiraadet.dk, hvor de fleste informationer om Akademiet/rådet er tilgængelige.
Rådets forretningsorden 2018 – 2019 til godkendelse
Udkast til forretningsordenen blev godkendt med tilkendegivelse om, at der afsættes mere tid til 1.
medaljedrøftelse, evt. sammenlægning af 2 medaljemøder, hvilket tages op på det første møde efter
sommeren.
Valg næstformand 1.4.2018 – 31.3.2019
Jens Bertelsen blev valgt til næstformand for det kommende år.
Valg af dirigent og vicedirigent for Akademiet og rådet 1.4.2018 – 31.3.2019
Jens Bertelsen blev valgt til dirigent, og Heine Skjerning blev valgt til vicedirigent.
Valg af formænd for rådets faggrupper 1.4.2018 – 31.3.2019
Jan Christiansen og Heine Skjerning blev valgt til faggruppeformænd for henholdsvis arkitekt- og billed
kunstfaggruppen.
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Formanden og næstformanden udgør Akademiraadets forretningsudvalg. Forretningsudvalgsmøderne
ligger samme dag som rådsmøderne, 1-2 timer før.
Der er præcedens for, at dirigenten deltager i forretningsudvalgets møder.
Udkast til mødeplan for det kommende Akademiår
Udkast til mødeplan blev godkendt med enkelte ændringer: Møde den 22. maj 2019 flyttes frem til den
29. maj. Møde (1. medaljedrøftelse) den 5. december rykkes to timer frem til kl. 14, og FU mødet rykkes
derfor til kl. 13.00.
Forslaget var udarbejdet efter følgende retningslinjer:








Onsdage som mødedage for forretningsudvalget og rådet
Rådsminiseminar torsdag den 31. maj til fredag den 1. juni 2018
Møder i Akademiet: onsdag den 31. oktober 2018 og den 6. marts 2019 (valg af rådsmedlemmer)
KS-dag den 27. september
Der er ikke fastlagt møder fra juni til udgangen af august 2018, samt uge 42 og 7
Stiftelsesfest torsdag den 28. marts 2019.

Nedsættelse af udvalg
Udvalget for Kirkekunst – et stående udvalg (Indtil 12 medlemmer iflg. reglementet) (30.01.10)
Der kan vælges yderligere 1 medlem (billedkunstner) til udvalget.
Rådet pegede på Peter Callesen og en alternativ kandidat, såfremt han ikke kan påtage sig hvervet.
Stipendie- og Legatudvalget, billedkunstnere – et stående udvalg
4 billedkunstmedlemmer og 1 arkitektmedlem og 2 suppleanter
Stipendie- og Legatudvalget holder ét 2-dages møde i november måned, planlagt til torsdag og fredag
den 1. og 2. november, hvor de gennemgår de indkomne ansøgninger til rådets rejse- og understøttelseslegater og det årlige rejsestipendium og indstiller modtagerne – også til de ikke-opslåede legater – til
rådets møde i november.
Rådet pegede på Simone Aaberg Kærn, Christian Schmidt-Rasmussen og Anna Maria Indiro som medlemmer og Merete Ahnfeldt-Mollerup og Jeanette Land Schou som suppleanter. Juryen vil blive bedt om
at pege på to billedkunstnere og en suppleant.
Meddelelser
Akademimøde den 21. februar 2018
Kl. 16.00 - 16.05 Præsident, Milena Bonifacini, bød velkommen i Kuppelsalen.
Kl. 16.05 - 17.00 Sektionsmøder, hvor der bl.a. blev valgt rådsmedlemmer og suppleanter til Akademiraadet pr. 1. april 2018.
Kl. 17.00 – 17.50 Fællesmøde, hvor faggruppeformændene meddelte, hvem der var udpeget som
medlemmer og suppleanter af Akademiraadet og, hvad sektionerne havde drøftet.
Kl. 18.00 Skipperlabskovs på Cap Horn (Nyhavn 21).
Arkitektsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet:
Merete Ahnfeldt-Mollerup, Jan Ammundsen og Jens Bertelsen samt suppleanterne Johan Adam Linneballe, Jacob Kamp og Frans Drewniak.
Billedkunstsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet:
Simone Aaberg Kærn, Tina Maria Nielsen og Heine Skjerning samt suppleanten Jeanette Land Schou.
Akademiraadets sammensætning pr. 1.4.2018 er herefter følgende:
Arkitekterne
Valgt til 2019: Jan Christiansen, Erik Brandt Dam og Anna Maria Indrio.
Valgt til 2020: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Jan Ammundsen og Jens Bertelsen samt suppleanterne Johan
Adam Linneballe, Frans Drewniak og Jacob Kamp
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Billedkunstnerne
Valgt til 2019: Milena Bonifacini, Kaspar Bonnén og Peter Holst Henckel samt suppleanterne Christian
Schmidt-Rasmussen og Anders Bonnesen.
Valgt til 2020: Simone Aaberg Kærn, Tina Maria Nielsen og Heine Skjerning samt suppleanten Jeanette
Land Schou.
Evaluering af mødet: Rådet tilkendegav, at der på næste møde i Akademiet skal afsættes mere tid til
drøftelser/diskussion.
Akademiraadets finanslovsbevilling 2018
Finanslovsbevillingen er i lighed med sidste år på 3,1 mio. kr.
Diverse møder siden 7.februar:
Akademiet den 21. februar
Udvalget for Kirkekunst den 27. februar
Landskabsudvalget den 1. marts 2017
Juryen den 7. marts 2017
Eventuelt
Miniseminar den 31. maj og 1. juni 2018
Rådet besluttede at afholder seminaret i Aalborg og kontakte Gitte Ørskou for en evt. rundvisning på
Kunsten og evt. lån af møde lokale. Suppleanterne inviteres med, dvs. 18 personer i alt.
Emnerne for seminaret drøftes på næste møde.
Punkter til næste rådsdagsorden
1. Miniseminar den 31. maj og 1. juni 2018 – emner – oplæg?
2. De 2 visionsgrupper forslag til museernes fremtidige organisering, opgavefordeling og tilskudssystem
3. Boligmarkedsanalyse for hovedstaden. Boligbehov, udviklingspotentialer og strategier
4. Nordhavn – byer og deres æstetik
5. Kulturmøde på Mors + Bornholm
6. Formidling/anbefalingerne samt flere midler til kommunikation
7. Valg af æresmedlemmer – proceduren

Næste rådsmøde den 25. april
***

