
 

 
 

 

Referat 

Møde Aalborg Kommunes Kunstfond 

3. ordinære møde 2016 

Tid Fredag den 16. september 2016 kl. 12:30 – 15:30 

Sted Repræsentationslokale 2, Boulevarden 13 

Deltagere Anne-Dorte Krog, formand, mødeleder 
Winnie Lauritzen, næstformand (deltog 1,5 time) 
Cæcilie Andersen  
Mogens Larsen Stenderup  
 

Afbud Mads Sølver Pedersen 
Sørn Nordhald  
Stinna Toft Hald 
Hans Kiib 

Deltagere fra 
forvaltningen 

Lis Rom Andersen,  
Bramwell Flyckt (referent) 
 
 

Kopi til  Stadsgartner Kirsten Lund Andersen 
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen 

Sagsnr. 2015-013397 

 
Dagsordensreferat 
 

1) Godkendelse af referat fra tidligere møde 
Bilag 01:  Referat fra 25. april 2016 
 
Godkendt 
Til dagsorden: 
Winnie påpegede det uhensigtsmæssige i flytning af aftalte bestyrelsesmøder. 
 

2) Orientering fra forvaltningen 
 

a. Tilgang af værker – Plakat og ”Andres værker” 
Oversigt udsendes med referat. 
 

b. Udlån fra depot 
Hjemmesidens ”Værker i depot” fungerer effektivt m.h.p at få aktiveret værkerne. 
Oversigt over udlån udsendes m. referat. 
 

3) Økonomi 
Bilag 02 Økonomi 
Taget til orientering 
 

4) Drøftelse af indkomne ansøgninger / henvendelser   
 

a. Kunst i Vestre Fjordpark 
b. Kunst i Børnehaven Karolinelund 
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c. Vandskulptur til Sansehave kunst til Plejehjemmet Birkebo 
 

a) Kunst i Vestre Fjordpark 
I planlægningen af Vestre Fjordpark har Aalborg Kommune ansøgt Statens Kunstfond om et kunst-
værk til Vestre Fjordpark.  
Statens Kunstfond udpegede den internationalt anerkendte danske kunstner Thomas Poulsen 
(kendt under kunstnernavnet FOS) til at komme med et skitseforslag.  
Aalborg Kommune har nedsat en tværgående styregruppe, bl.a. med deltagelse af Kunstfondens 
formand, som i november 2015 godkendte skitsen til opførelse af kunstværket Rapture. 
 
Rapture er et 12-15 meter højt tårn i beton, træ og stål.  
Tårnet er skabt i krydsfeltet mellem arkitektur og kunst, og som meget af FOS´ øvrige produktion er 
tårnet tænkt som et værk, der medvirker til social interaktion. Dvs., at tårnet fungerer som tårn og 
kan bruges samlingssted, mødested osv. og dermed bidrage til livet i Vestre Fjordpark. 
Illustreret i bilag 3 – Rapture – Model 
Supplerende bilag med bedre illustrationer blev udleveret under møde (Vedhæftet referat) 
 
Statens kunstfond har bidraget med 1,5 mio. kr., og den lokale medfinansiering er sat til 450.000 kr. 
som foreslås dækket som følger: 
 
SIFA bidrager med 50.000 kr.  
Fritidsafdelingen bidrager med 150.000 kr.  
 
Kulturforvaltningen indstiller at Aalborg Kommunes Kunstfond bidrager med 300.000 kr. 
 
Indstilling godkendt – Konteres på ”Pulje til Kunst i det offentlige rum” 

 
 

b) Kunst i Børnehaven Karolinelund 
Den nye børnehave tænkes bæredygtighedscertificeret og i certificeringen indgår integration af kunst 
som et ad de pointgivende krav. 
Det er bygherres ambition at opnå platin (det fineste certificering). 
 
Kunstfondens rolle: 

 Kunstfonden går aktivt ind i processen og stiller kunstfaglig bistand til rådighed. 

 Kunstfonden indstiller kunstnere til deltagelse i udbud 

 Kunstfonden udarbejder udbud til udvalgte kunstnere 

 Kunstfonden bidrager til økonomien 

 
Der er nedsat en kunstarbejdsgruppe med deltagelse af Stinna, Hans og Anne-Dorte. 
Kunstfonden tilbyder kunstfaglig sparring i processen – herunder udvælgelse af Kunstnere samt ud-
vælgelse af indkomne skitseforslag.. 
Bruttoliste over kunstnere foreligger og endeligt valg af kunstnere kan afhænge af resultat af økono-
misk ramme. 

 Kulturforvaltningen har assisteret med udarbejdelse af tidsplan, som tager højde for BKFs anbefalin-
ger. vedr udbud. 
Tidsplan er vedlagt til orientering. 
 
Bygherre har afsat 1% af håndværkerudgifter til kunstprojektet – 112.000 kr. 
Kunstfonden vil uden supplerende fondsstøtte max kunne yde 56.000 kr. 
Kulturforvaltningen har tilbudt at assistere med at søge supplerende funding. 
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Kulturforvaltningen indstiller at kunstfonden bevilger 1/3 af endeligt budget med et loft på 131.000 
kr. 
Indstilling godkendt og bruttoliste over kunstnere taget til orientering 

 
c) Vandskulptur til Sansehave kunst til Plejehjemmet Birkebo  
 Plejehjemmet Birkebo ansøger om 20.000 kr. til opførelse af Vandskulptur til Sansehave af Kunst-

håndværker Peter Lange. 
 

Plejehjemmet er ved at få lavet en Sansehave med lyde og dufte. Her vil vi gerne have et-
kunstværk med vand.  
Formålet med værket er at styrke beboernes sanser, så der med lyden af vand og syn af far-
ver gives stimulering til plejehjemmets beboere. Det giver en beroligende virkning på især vo-
res demente beboere. 
 
Se bilag 04 – Ansøgning 
Supplerende bilag 04b med illustration af placering udleveret på møde – Vedhæftet referat. 
 
Budget 60.000 kr. 
 
Sekretariatet indstiller at der bevilges 20.000 kr. til værket. 
 
Godkendt -. 

 Sekretariatet tilsræber, at der fremadrettet foreligger skitsemateriale. 
 

 
5) Seminar om Streetart / Murmaleri 

 
Tid:  Fredag d. 28. oktober 2016 kl. 9:00 – 12:00 (NY DATO SKAL FINDES) 
Sted: Utzon Center – Auditorium 
Arrangør: Aalborg Kommunes Kunstfond 
 
Baggrund: 
Aalborg kommune og Aalborg Kommunes Kunstfond har i en 3 årig periode understøttet en del stre-
etartprojekter og der er som resultat blevet udført et højt antal udsmykninger på gavle i byens rum. 
 
Kunstfonden ønsker at indsatsen evalueres og input til fremtidig strategi søges 
Derfor inviteres der til Seminar om emnet. 
 
Programskitse blev fremlagt under mødet: 
 

Oplægsholdere: 

Dina Vester Feilberg, leder af udstillingsstedet Rønnesbækholm og kurator for Holbæk Art 2016. 
Hun vil tale om de kunstfaglige/kuratoriske principper hun har arbejdet med i forhold til at kommissio-
nere værker til det offentlige rum, og om sine erfaringer med at kuratere murmalerier til Holbæk 
(samarbejde med kunstnere, lokale aktører og institutioner). Som kurator vil Dina Vester Feilberg 
også kunne bidrage til diskussionen om mulige strategier for fremtiden. Rønnesbækholm ligger i øv-
rigt i Næstved Kommune, hvor man har arbejdet med dette pro-
jekt: http://www.naestvedkunstby.com der også involverer murmalerier. 

  Solo F-50 F-100 F-150 

1% af byggesum 112.000 112.000 112.000 112.000 

Fonde 0 50.000 100.000 150.000 

Tilskud Kunstfond 56.000 81.000 106.000 131.000 

          

Samlet budget 168.000 243.000 318.000 393.000 

http://www.naestvedkunstby.com/
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Sabine Nielsen. Post.doc. KØS/AAU. Sabine Nielsens oplæg handler overordnet set om “Kunst og 
Konflikt”. Med udgangspunkt i særligt to eksempler fra Sao Paolo/London og fra København vil Sa-
bine Nielsen give eksempler på nogle af de diskussioner, debatter og kritik, som murmaleri kan af-
stedkomme. Eksemplet fra København er Stephen Faireys murmaleri på Jagtvej 69 (Ungdomshus-
grunden), der ikke var tænkt som et provokerende værk, men som blev genstand for voldsomme 
protester, da selve stedet var betydningsfuldt for mange og havde en meget følelsesladet historie. 
Sabines indlæg vil kunne bidrage til jeres diskussioner om ‘kunst med kant’ eller ‘kritisk/politisk kunst 
i det offentlige rum´. 

Peter Bengtsen. Lecturer ved Universitetet i Lund. Peter Begtsen vil, på baggrund af sin bog, The 
World of Street Art, give en indføring i “Hvad er Street Art” og hvad sker der på Street Art området 
p.t. Peter Bengtsen er sociolog og har et solidt indblik i street art miljøet. 

Line Marie Bruun Jespersen -oplæg der fokuserer på Aalborg (evaluering og strategi)  

 
Budget: 

 
Oplægsholdere transport 7.000 kr. 
Forplejning (Kaffe/the/sandwich) (anslået 100 kr. pr deltager – v. 60 pers) 6.000 kr. 
Lokaleleje 0 kr. 
Diverse / uforudsete udg. 2.000 kr. 
Samlet udgift 15.000 kr. 
 
 
Programskitse og budget godkendt –  
Dato uheldig – sekretariatet prøver at finde ny dato 

 

6) Evt. 
 
Kunst i Landdistrikter har ved ansøgningsfrist modtaget 10 ansøgninger fra Landsbyer m.v. 
 

Ansøger  Placeringsforslag Tema for kunstværket  

Grindsted Samråd I skolegården på Grindsted Skole.  LEG_LÆRING_NATUR 

Vokslev Samråd  Foran Vokslev Friskole STOR – LILLE 

Brændskov  
Beboerforening  

I området ved Brændskov Forsam-
lingshus  

FUGLEFLOK  

Nr. Kongerslev  
Borgerforening  

Foran kirken LANDSBY  

Sønderholm Samråd  I forlængelse af Margueritruten og 
Bjergbanestien.  

KIRKEDØREN  

St. Restrup  
Landsbyforening  

Foran Friskolen.  STYRKE & UDSYN  

Hou Samråd  På plænen ved krydset Strandvejen-
Brogade  

VAND OG STRAND  

Staun Bådelaug og  
Borgerforening 

Havn ved Staun VILJEN TIL SAMMENHOLD 
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Aalborg Fjordland  
(7 foreninger) 

Skørbæk, Halkær Fælled, ved Hal-
kær Voldsted, et sted lanhs bane-
stien, på sydsiden af Halkær Bred-
ning, på legepladsen ved Sebber 
Kulturhus mv 

MYTOLOGISK VÆSEN  
(Midgårdsorm) 

Vester Hassing Borger-
forening 

Springvandspladsen, i Byparken eller 
i vores lille rundkörsel ved skolen 

FUGLE / GAMMELT OG NYT 

 
Kunstfonden har udpeget 3 kunstnere til indgåelse i dialog og produktionsproces: 
Claus Ørntoft, Kurt Tegtmeier og Erland Knudssøn Madsen. 
Sekretariatet har været i telefonisk kontakt med dem alle 3 og de har tilkendegivet interesse for  
projektet. 
 
Kunstfonden udtrykker tilfredshed med den store interesse fra Landdistrikterne. 
 
 

7) Besigtigelse af depot Danmarksgade 17 – for interesserede 
 
Udsat 


