
 

 
 

 

Referat 

Møde Aalborg Kommunes Kunstfond 
2. ordinære møde 2015 

Tid Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16.00 – 18.30 

Sted Repræsentationslokale 1, stueetagen, Boulevarden 13 

Deltagere Anne-Dorte Krog, formand, mødeleder 
Winnie Lauritzen, næstformand 
Sørn Nordhald 
Stinna Toft Hald 

 
Gæster: 

Sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl deltager under punkt 4 
fra kl. 16 (mødet indledt med punkt 4) 

Afbud Mogens Larsen Stenderup 
Lars Peter Frisk 
Hans Kiib 
Ikke til stede: Anja Lundtoft Thomsen f/ Cæcilie Andersen 

Deltagere fra 
forvaltningen 

Lis Rom Andersen 
Tina Pedersen (referent) 

Kopi til  Stadsgartner Kirsten Lund Andersen 
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen 

Sagsnr. 2015-013397 

 

Referat 
 

1) Godkendelse af referat fra tidligere møde 

Bilag:  Referat fra mødet den 17. april 2015 

 Referat fra fællesmøde 17. april 2015 med By- og Landskabsforvaltningen 

Referat: 

Godkendt. 

 

2) Regnskabsoversigt pr. 28-05-2015 

Bevillingen til kunstfonden for 2015 er på 375.000 kr. Herudover er 20.387 kr. overført fra 2014, dvs. der er 
i alt 395.387 kr. til rådighed for 2015. 

I 2015 til dato er forbrugt i alt 12.194 kr. til rejselegat, abonnement og indramninger/fornyelser af rammer. 
Endvidere er der et skyldigt beløb fra 2014 vedr. betaling for maleri, 4.500 kr. 

Dermed er der p.t. pr. 28. maj i alt 378.693 kr. til rådighed. 

Kulturområdet 
 
Sundheds- og Kultur-
forvaltningen 
Danmarksgade 17 
9000 Aalborg 

 
Init.: TIP 
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Kendte kommende udgifter i 2015 er bl.a. udgifter vedr. studentermedhjælper, webhotel og yderligere 
abonnementer. 

Ud over ovenstående midler har kunstfonden disponeret følgende midler: 

 Pulje til større værker i det offentlige rum 600.000 kr. 

 Afsat til støtte til Life-Boats 150.000 kr. 

 Afsat til projekt om undervisningsmaterialer 50.000 kr. 

Der er fortsat 19 kunstværker (fordelt på 24 enkeltværker) på lager, indkøbt i 2014 og 2015, til en indkøbs-
pris på i alt 403.400 kr. 

 

Referat: 

Til orientering. 

 

3) Orientering  

3a) Life-Boats 

3b) Ønskeudstilling 2015 

3c) Status vedr. gennemgang af ældre, ikke udlånte værker  

 

Referat 3a) Life-Boats 

Lis Rom Andersen orienterede. Det er aftalt, at Aalborg Kommune finder de resterende midler, og at det er 
Aalborg Kommune, der er konsortiepartner, mens kunstfonden alene har bidraget med et støttebeløb. 

Aalborg Kommune har ikke lovet driftsmidler til projektet. 

 

Referat 3b) Ønskeudstilling 2015 

Lis Rom Andersen har talt med Henrik Broch-Lips. Der er en ledig tid i Kunsthal Nord fra 27-01-2015 til 10-
01-2016, som er reserveret til kunstfondens ønskeudstilling. Henrik Broch-Lips kuraterer udstillingen – dvs. 
nogle værker vil blive udstillet, andre tilgængeliggøres fx digitalt. 

 

Referat 3c) Status vedr. gennemgang af ældre, ikke udlånte værker  

Kunstfondsbestyrelsen kan gennemgå værkerne på lager mhp. evt. kassation, når et større antal værker er 
kommet retur fra Skoleforvaltningen. Forventes i efteråret 2015. Gerne inden ønskeudstillingen. 

 

4) Drøftelse og opfølgning vedr. kunstfondens vision og handlingsplan 

Bilag: Kunstfondens visioner 

 Udkast til ny handlingsplan 2015-2016 vedr. Aalborg Kommunes Kunstfond 

 Tidligere handleplan kunstfond 2013-2016, opdateret oktober 2014 

 

Rådmand Mads Duedahl deltager under punktet. 

Jf. vedtægterne skal kunstfonden udarbejde visionspapir for 2015. På dagens møde skal drøftes priorite-
ring af og udpegning af ansvarlige for de forskellige opgaveområder, jf. beslutninger på mødet 17. april. 

Kunstfonden har to gange, både i forhold til 2014 og 2015, fremsendt ønske om forhøjet årlig bevilling til i 
alt 750.000 kr. for at kunne realisere ambitionerne i kunstfondens vision 2012-2016. Dette er ikke lykkedes, 
bevillingen er fortsat på 375.000 kr. årligt. Visionen og den seneste handlingsplan opdateret i efteråret 
2014 afspejler fortsat på forskellig vis en anden situation end den nuværende økonomisk og sekretariats-
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mæssigt mulige. Der fremgik bl.a. i handlingsplanen vedr. 2014 ambitioner, som det ikke har været muligt 
for sekretariatet at løfte tiltag til. 

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet det vedlagte udkast til handlingsplan for 2015, herunder med 
fokus på de opgaver i 2015, sekretariatet har mulighed for at indgå i. 

Den almindelige løbende drift af kunstfonden består i en række opgaver vedr. møder, administration, kon-
takt med tilskudsansøgere og tilskudsmodtagere, løbende henvendelser vedr. tilbagelevering og udlån af 
værker, almindelig vedligeholdelse af hjemmeside, ad hoc kontakt med Park og Natur m.v. 
Derudover kan det som hovedregel være muligt for sekretariatet at indgå i yderligere én udviklingsopgave 
ad gangen i regi af kunstfonden, naturligvis afhængigt af omfanget, og det skal ligeledes ses ift. andre op-
gaver i forvaltningen. 

Det blev fastholdt på kunstfondens møde den 17. april 2015, at der skal afholdes ønskeudstilling i 2015. 

 

Referat: 

Sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl deltog under punktet. 

Anne-Dorte Krog redegjorde for status på kunstfondens visioner og handlingsplan. Visioner og handlings-
plan er oprindelig udarbejdet op til en ansøgning fra kunstfonden om forhøjelse af den årlige bevilling. An-
søgningen blev ikke imødekommet, og det gjorde en senere ansøgning om forhøjelse heller ikke. 

Drøftet.  

Dialog/økonomiske midler: 

Kunstfonden vil gerne i dialog om og give kunstnerisk rådgivning i forbindelse med udviklingsprojekter, som 
Aalborg Kommune er involveret i. Herunder fx letbanen, jf. drøftelser med By- og Landskabsforvaltningen 
på fællesmødet i april 2015. 

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede om deres ønske om et årligt fællesmøde med rådmanden for Sund-
heds- og Kulturforvaltningen. 

Det blev aftalt, at der sættes et punkt på et Sundheds- og Kulturudvalgsmøde i år, i forhold til en dialog om 
visioner, handlingsplan og mulighederne for at medtænke kunstfonden i udviklingsprojekter.  

Drøftet, at det kan være en mulighed for kunstfonden at søge projektmidler til udsmykningsopgaver ad hoc, 
når der er konkrete projekter. Ligeledes blev en overvejelse nævnt om at søge projektmidler til gennem-
gang af stand af kunstfondens udlånte værker samt betaling for evt. reparationer. 

Mads Duedahl forlod mødet efter denne drøftelse. 

Handlingsplan: 

Der blev aftalt tilføjelser til 2015-handlingsplanen, bl.a. den allerede foretagne gennemgang af fotos af 
værker, opfølgningspunkter fra fællesmøde med By og Landskab og overvejelser vedr. at indgå i konkrete 
større projekter. 

Aftalt, at status for 2015 og handlingsplan for 2016 drøftes på årets sidste møde. 

 

5) Drøftelse af udkast til samarbejdsflader mellem kunstfonden og By- og Landskabsforvaltningen 

 Bilag: Udkast: Samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Aalborg Kommunes Kunstfond 
– drift, vedligeholdelse og evt. kassation af udendørs kunstværker 

Udkastet skal tilsvarende godkendes endeligt i By- og Landskabsforvaltningen. 

Referat: 

Udkastet ændres, så det fremgår, at kunstfonden skal orienteres og have mulighed for at udtale sig om på-
tænkt prioritering af vedligehold, dvs. ikke godkende eller decideret involveres i beslutningerne om det. 

Endvidere afventes By- og Landskabsforvaltningens tilbagemelding. 

Efterskrift: By- og Landskabsforvaltningen har givet nogle tilbagemeldinger vedr. konsekvenser af kunst-
fondens ønske om godkendelse af kassation af værker, og de har ligeledes overvejelser vedr. økonomisk 
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ansvar i forhold til mulige kommende behov for lagerkapacitet. 
Et nyt udkast til samarbejdsflader skal derfor drøftes på næste møde i kunstfonden. 

 

6) Drøftelse vedr. foreløbig oversigt pr. 27-04-2015 fra By- og Landskabsforvaltningen vedr. skulp-
turer med akut istandsættelsesbehov 

 Bilag: Prioriteret oversigt fra By- og Landskabsforvaltningen over akutte og dårlige værker, foreløbig li-
ste pr. 02-06-2015 

 Jf. listen ovenfor: Fotos af 4 værker. Øvrige værker kan ses i bogen "Skulptur i det fri i Aalborg" 

 Opfølgning vedr. skulpturer drøftet 17-04-2015 på fællesmøde med By- og Landskabsforvaltningen  

 

Referat: 

Udtalelser fra kunstfonden: 

Øjesten, Bjørn Søndergaard: Kunstfonden har ikke noget at indvende vedr. By- og Landskabsforvaltnin-
gens overvejelser 

Familie, Tove Olafsson: Kunstfonden har ikke indvendinger vedr. By- og Landskabsforvaltningens forslag 
om at opbevare skulpturen inde. Alternativt kunne man forsøge at afhænde skulpturen til andre interesse-
rede. 

Vedr. den prioriterede oversigt over værker i akut dårlig stand beder kunstfonden om, at der fremover 
kommer fotos + angivelse af værkets placering med på selve oversigten, når oversigten sendes til oriente-
ring på kunstfondsmøde. 

 

7) Mødeplan 

Referat: 

 Fredag den 4. september 2015 kl. 9-14, heraf kl. 12-14 fællesmøde med AAUs kunstudvalg 

 Fredag den 2. oktober 2015, afgang kl. 8.30: Indkøbstur til Aarhus 

 Fredag den 20. november 2015 kl. 9-15 (inkl. indkøbstur) 

 Fernisering på ønskeudstilling 28. december 2015 i Kunsthal Nord, tidsrum p.t. ukendt 

 

Alle møder holdes i Borgmesterens Forvaltning, Boulevarden 13. 

 

8) Eventuelt  

Sekretariatet har fået oplysning om, at værk nr. 1231, en vægudsmykning på en børnehave i Vodskov, er 
blevet nedtaget pga. slitage. 
Det tydeliggøres, at støttede værker kun må nedtages efter forudgående aftale med kunstfonden, også 
hvis de trænger til vedligeholdelse. 


