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Bestyrelse og formål 
Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd. 

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab og beretning om fondens virk-
somhed over for Sundheds- og Kulturudvalget. 

 

Bestyrelsen: 

Ifølge vedtægterne er bestyrelsens 8 medlemmer udpeget af Aalborg Byråd. I byrådsperioden 
2014-2017 er bestyrelsen sammensat således: 

Formand for bestyrelsen, tidl. rådmand for Skole- og Kulturforvaltningen 

 Anne-Dorte Krog 

4 udpegede medlemmer  

 Winnie Lauritzen (V), næstformand 
 Sørn Nordhald (A) 
 Lars Peter Frisk (V) (udtrådt midtvejs 2015)  
  Mads Sølver Pedersen (V) (tiltrådt midtvejs 2015) 
 Cæcilie Lyndgaard Andersen (Ø) 
 
3 fagpersoner fra kunstverdenen 

Mogens Larsen Stenderup (billedkunstner, for BKF) 

Stinna Toft Hald (kunstfaglig chef, KUNSTEN) 

Hans Kiib (professor emeritus, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi,Aalborg Universitet) 
 

Sundheds- og Kulturforvaltningen er sekretariat ved 

 Lis Rom Andersen (kulturchef ) og  
 Bramwell Flyckt (kulturkonsulent) 

 

Formål:  

Ifølge vedtægterne (side 9-10) er Kunstfondens formål at administrere de af Aalborg Byråd af-
satte midler til indkøb af og støtte til kunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på 
kommunens vegne.  
Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kom-
munens offentlige rum.  

Det kunstfaglige perspektiv er hele landet, idet der primært indkøbes kunst af danske kunstnere. 
Kunstfonden er dog særlig opmærksom på at prioritere lokale initiativer, kunst og kunstnere, ud-
stillinger og andre kunstfaglige initiativer. 
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Bestyrelsens beretning for 2017 
Kunstfondens bestyrelse ønsker at bidrage til at sætte kunst på dagsordenen i den kommunale 
planlægning og budgetlægning og vil gerne koordinere de kommunale, statslige og private ind-
satser for mere kunst i Aalborg. Se bestyrelsens visioner side 7-8. 

Bestyrelsen har i 2017 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og 2 indkøbsture henholdsvis til 
København og i Nordjylland. 

 

Budget 

I 2017 var afsat 375.000 kr. til kunstfonden på kommunens budget. 

I forbindelse med budgetprocessen blev det dog vedtaget, at kulturområdet skulle finde 184.000 
kr. på ”Reduktion af øvrige Kulturtilbud 0,4%”. Dermed er Kunstfonden også blevet besparet 
med 2.000 kr. i 2017. 

På grund af tilskuddets størrelse er det vanskeligt at leve op til ambitionsniveauet i tidligere visi-
oner og handlingsplaner, og ambitionsniveauet må nedjusteres. 
 
 

Tilskud til kunstneriske udsmykninger og andre kunstprojekter 

Kunstfonden har mulighed for at støtte projekter igangsat af andre aktører med op til 1/3 af bud-
gettet. Kunstfonden er dermed med til at generere væsentlige beløb til kunst udefra. I 2017 er 
udbetalt følgende tilskud fra kunstfonden: 

 Børnehaven Karolinelund,  101.000 kr. 
o Skitsehonorarer*,  105.000 kr. 

 Plejehjemmet Birkebo,  15.733 kr. 

*Der er søgt og tildelt midler til skitsehonorarer til kunstprojektet i Børnehaven Karolinelund ved 
Statens Kunstfond. 

Der er disponeret midler til igangværende udsmykningsprojekter: 

 Gorm Spaabæk, VUK-Aalborg  15.000 kr. 
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”Wunderkammer” af KONVOJ. Indendørs og udendørs installation ved Karolinelund Børnehave. 

I projektet med Børnehaven Karolinelund har Kunstfonden været en del af processen helt fra 
anlæg af børnehaven. Her er kunsten blevet integreret i opbygningen af børnehaven fra start, 
og udsmykningen har derfor fået en mere betydningsfuld rolle end ved at blive tilføjet efter op-
førsel. Rådmand for Familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Mai-Britt Iversen, kan takkes for 
en del af samarbejdet. 

Med dette samarbejde som eksempel ønsker Kunstfonden, at kunst i højere grad fra start tæn-
kes ind i helhedsplaner, nybyggerier m.v. Kunstfonden er i forhold til de kommende +Busser op-
taget af kunstnerisk udsmykning af stoppesteder på de nye buslinjer. Kunstfonden er også inter-
esseret i et samarbejde med Skoleforvaltningen omkring den kommende skole på Stigsborg. 
 

I 2014 etableredes en pulje på 600.000 kr. i regi af kunstfonden til udsmykning af det offentlige 
rum. Midlerne i puljen er tilvejebragt i forbindelse med tilbagebetaling til kunstfonden af tidligere 
reserverede midler til udsmykning af Nørresundby havnefront og havnefronten på Aalborgsiden.  

Der er udbetalt midler fra puljen i 2017: 

 Kunst i landdistrikter – 3 projekter    125.000 kr. 
 Ines – Vestre Fjordpark         300.000 kr. 

   

Kunst i landdistrikter.. 
Fra venstre: ”Optimistisk Pondus” af Claus Ørntoft, Grindsted. ”Ringen II”, Halkær, og ”Ringen III”, Sebbersund, af Kurt Tegt-

meier. 
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Venstre: Kunst i landdistrikter. ”SIND” af Erland Knudssøn Madsen, Vokslev. 
Højre: “The Interior of Ines” af Thomas FOS Poulsen. Vestre Fjordpark.  

For aktivt at bruge udvalgte kunstfondsværker på skoler er grundlaget skabt i 2014 for et projekt 
om undervisningsmaterialer til børn og unge ud fra de enkelte værker. Til projektet har kunstfon-
den fået bevilget 50.000 kr. af midler vedr. Aalborgs profil som kulturby. Projektet er fortsat un-
der udarbejdelse. 

 

Indkøb 

Bestyrelsen foretog indkøb i 2017 på indkøbsture hos gallerier i København og Nordjylland. 

  
Kunstner Kunstværk Titel 

Peter Callesen Papir Fallen Angel 

Carsten Von Wurden Maleri - Olie på lærred Krystalklaring 

Melou Vanggaard Akryl, spray, olie på lærred Alluring Darkblue and City Smok 
Reflection 

Hjördis Haack Olie på lærred Spejling i opvaskebalje 

Niels Reumert Olie på lærred Fortælling 

Aka Høegh + Peter Max Jensen Tryk 4 grafiske ark - Grønland 

Bruno Kjær / Nils Fabæk* Fotografi – 15 stk. Reolen i landskabet 

Jonny Hefty* Mixed media – 7 stk. Gamle dreng 

Thomas Dausell Video – brugsret 1023 FRA DOBBELT A 

Ole bak Jakobsen** Tegninger – 3 stk.  
 

 
* Der er disponeret midler i 2017. Faktureringen er sket i 2018. 
** Der er disponeret midler i 2017. Faktureringen sker i 2018. 
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Et udvalg af de indkøbte værker i 2017. 
Venstre: ” Alluring Darkblue and City Smok Reflection” af Melou Vanggaard. 

Midt: ”Spejling i opvaskebalje” af Hjördis Haack. 
Højre: ”Fallen Angel” af Peter Callesen. 

Alles Kunst 
Ønskeudstilling og udlån til udsmykning af kommunale bygninger m.v. 

Aalborg Kommunes Kunstfond præsenterede et udvalg af kunstfondens indkøb i årene op til 
2017. 
Udstillingen ALLES KUNST i Kunsthal NORD skulle vise borgerne, hvilken samtidskunst kom-
munen har erhvervet, og være en ønskeudstilling rettet mod kommunens mange institutioner, 
der kunne ønske værker til låns til netop deres institution. 

Udstillingen bestod såvel af de seneste års nyindkøb samt udvalgte tilbagekaldte værker. Det 
blev en kunstfagligt flot udstilling med 19 værker tilrettelagt i samarbejde med Kunsthal Nord, 
som ydede en stor og professionel indsats. 

På baggrund af indkomne ønsker og Kunstfondens fordelingskriterier blev 16 værker fra udstil-
lingen udlånt. 

I årets løb er enkelte tidligere udlånte kunstværker blevet returneret til sekretariatet, og der fore-
tages løbende genudlån af værker fra depotet. 

Næste ønskeudstilling planlægges til 2019. Her ønsker Kunstfonden mere fokus på, at udstillin-
gen er henvendt til alle og mere kommunikation herom til eksempelvis boligforeninger og 
idrætsforeninger. 

 

Samlingen 

Kunstfonden ejer et større antal værker, der er indkøbt siden begyndelsen af 1970erne, og som 
er udlånt til kommunale institutioner og forvaltninger.  
Kunstfonden har udviklet en database og registrering af kunstfondens værker er ajourført. 

Værker i depot synliggøres nu på hjemmeside, og kommunale institutioner kan løbende ansøge 
om lån af værker herfra – en løsning som flittigt bliver brugt.  
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Registreringer i database: 

Kunstfondens aktive værker   741  
 Udlånt     663 

 Depot     78 

Støttede projekter    40  
Værker der er skænket væk   398  
Udgåede og kasserede værker*  361  
Andres værker **    41  
Registreringer samlet     1582  

 
* Falmede kunstplakater af ældre dato og udtjente beskadigede eller bortkomne værker. 

** Værker som er indleveret til Kunstfonden fra andre og som indgår i samlingen til udlån. 

 

Samarbejde med andre forvaltninger 

Kunstfonden er i løbende tæt dialog med Park og Natur i By- og Landskabsforvaltningen, der ud 
fra eget budget forestår vedligehold og renovering af skulpturer i kommunes offentlige rum. 

 

Samarbejde med andre 

I 2015 indgik Aalborg Kommunes Kunstfond samarbejdsaftale Aalborg Universitets Kunstud-
valg.  

Der har i 2017 ikke været nogle konkrete samarbejdsprojekter. 

 

Det lokale vækstlag 

I 2017 uddeltes kunstfondens studierejselegat for fjerde gang til en ung, lokal billedkunstner.  
Legatet gik til Thomas Plauborg og blev uddelt i august 2017 i forbindelse med Kulturens Mor-
genmøde under Aalborg Festivals.  

 

Hjemmeside 

På kunstfondens hjemmeside www.akkunstfond.dk kan man få et overblik over fondens visio-
ner og tiltag.  
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Vision for Aalborg Kommunes Kunstfond 2012-2016 
Aalborg Kommunes Kunstfond er kommunens rådgivende organ vedrørende kunstnerisk kvali-
tet og nytænkning. Kunstfondens virke skal understøtte kommunens overordnede strategier, 
herunder de strategiske samarbejder kommunen indgår i.  Strategi og strategiske samarbejder, 
omfatter specifikt kulturpolitikken, planstrategien og Kulturaftale Nordjylland.  Kunstfondens for-
mål er dobbelt: at understøtte strategierne, så der er helhed og sammenhæng i indsatsen og at 
udfordre strategiernes indhold, processer og organisation.  Det sker dels gennem kunstfondens 
egne initiativer og partnerskaber, dels ved at være rådgivende organ over for kommunen vedrø-
rende konkrete projekter. 
Kunstfondens arbejde skal være synligt og fondens resultater eksponeres således at: 

 Offentligheden får kendskab til de værker, som kunstfonden har anskaffet eller støttet  
 Offentligheden får kendskab til de kunstprojekter, som kunstfonden har medvirket i ud-

viklingen af  
 Kunstfondens formål, strategi og handlingsplaner er offentligt tilgængelige  
 Kunstfonden bliver indgang til kommunen for eksterne parter, der vil i dialog med kom-

munen om kunstprojekter, der falder inden for kunstfondens formål  

Inden for rammerne udstukket af vedtægterne ønsker Aalborg Kommunes Kunstfond at arbejde 
målbevidst med sikring af høj kunstnerisk kvalitet og nytænkning i fondens virke. Det omfatter 

1. Støtte til indkøb af kunst til offentlige arbejdspladser  
2. Støtte til talentudvikling  
3. Støtte til kunstprojekter i byens offentlige rum  
4. Støtte til udvikling af kunstprojekter i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer  
 

1. Indkøb af kunst til offentlige institutioner 
Aalborg Kommunes Kunstfond vil fortsat have som opgave at indkøbe kunst af stor kvalitet til 
kommunens institutioner og forvaltninger. 
Kunstfonden ønsker at prioritere større kunstprojekter som retter sig mod placeringer på steder, 
hvor mange borgere møder kommunes institutioner og forvaltninger, således at borgerne i alle 
aldre har mulighed for at opleve og blive udfordret af kunst i dagligdagen. 

2. Talentudvikling 
Aalborg Kommunes Kunstfond ser det også som sin opgave at støtte talentmassen, ved f.eks. 
at pege på kunstneriske talenter, yde rådgivning og sparring i forholdet med kunstnerisk talent 
og virksomheder, det offentlige mv. 
Kunstfonden ønsker i samarbejde med andre væsentlige aktører at støtte talentudviklingen in-
den for billedkunst, mediekunst, installationskunst, film og arkitektur. 

3. Kunstprojekter i det offentlige rum 
Aalborg Kunstfond ønsker at være en aktiv spiller i udvikling af kunst i det offentlige rum. Det 
skal ske i relation til større byudviklings- og byomdannelsesprojekter i hele kommunen. 
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Kunst og arkitektur skal spille sammen på en konstruktiv måde og sammen være med til at 
skabe positive kunstneriske oplevelser for byens borgere. 
Kunst i det offentlige rum skal udvikles i partnerskaber hvor bl.a. offentlige og private bygherrer, 
Statens Kunstfond, private fonde m. v. indgår. 
Indsatsområder i Kunstfonden 2006-2010 har været Aalborg Havnefront, Nordkraft, Utzon Cen-
ter, Stuhrs Brygge, Nørresundby havnefront, Lindholm Brygge, Aalborg Kongres- og Kulturcen-
ter samt Gigantium. 

Indsatsområder 2012-2016: 
Fonden ønsker at udvikle kunst i de offentlige rum i nye strategiske partnerskaber med bygher-
rer og fonde. 

Det skal ske i relation til de nye spændende udviklingsområder, hvor bl.a. kommunen ønsker en 
arkitektonisk behandling af de offentlige rum og et samspil mellem kunst og arkitektur. Kunsten i 
denne forbindelse skal tilpasses de nye områders egenart og være med til at berige borgerne 
med nyskabende og involverende kunstværker. 

Kunstfonden ønsker i den forbindelse især at sætte fokus på kunst i offentlige inde- og uderum i 
forbindelse med: 

 Nye centrale campusområder ved Musikkens Hus og ved Godsbaneområdet.  
 Områder med industrikulturarv, herunder Eternitten, Østre havn m.m.  
 Prioriterede boligområder  
 Ungdomsboligområder  
 Hospitals- og universitetsområdet i Aalborg sydøst  
 Byens nye transitrum i forbindelse med den eventuelle nye letbane, hvor kunsten 

bl.a. gennem midlertidige kunstprojekter være med til at skabe dialog omkring bære-
dygtig transport.  

 
4. Kunstprojekter i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer 
Gennem en øget synlighed ønsker Kunstfonden at blive en væsentlig medspiller i forhold til at 
give kunsten en mere central plads i forhold til nordjyske virksomheder, offentlige institutioner, 
boligselskaber m.m. Rådgivningen kan omfatte kunstfondens aktive medvirken i forbindelse 
med større byggerier; større offentlige anlægsprojekter; større offentligt støttede events; eller 
større tværinstitutionelle projekter, hvor det Aalborg Kommune indgår som en aktiv part. 

Det kan omfatte 

 Rådgivning i forbindelse med nye kunstindkøb eller kunstprojekter 
 Støtte til etablering af nye partnerskaber 
 Støtte til etablering af økonomisk samarbejde mellem offentlige bygherrer og fonde 
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Vedtægter 
§ 1. Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd. 
 
§ 2. FORMÅL 
Kunstfondens formål er at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og støtte 
til kunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne. 
Stk. 2. Midlerne tilvejebringes ved bevillinger fra Aalborg Byråd. 
 
§ 3. BESTYRELSE 
Kunstfondens bestyrelse på 8 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd. Udpegningen af medlem-
mer følger byrådets valgperioder. Sundheds- og Kulturforvaltningen fungerer som sekretariat for 
Kunstfonden. 
Stk. 2.5 medlemmer udpeges direkte af byrådet. 
Stk. 3. De resterende 3 medlemmer af bestyrelsen skal være fagpersoner fra billedkunstverde-
nen repræsenterende såvel den nationale som den lokale billedkunst. 1 medlem udpeges af 
Kunstfondens bestyrelse ud fra hvilken kunstfaglig indsigt, der yderligere vil være behov for at 
have repræsenteret i bestyrelsen. 2 lokale medlemmer udpeges på den måde, at Billedkunst-
nernes Forbund og ”KUNSTEN - Museum of Modern Art” hver indstiller 3 mulige kandidater – 
blandt henholdsvis aktive kunstnere, og personer med kunstfaglig indsigt – til det ansvarlige ud-
valg. Udvalget indstiller på den baggrund en kandidat for hvert område til Aalborg Byråd. 
Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de direkte byrådsudpegede 
medlemmer. 
Stk. 5. Inden udgangen af en valgperiodes første år udarbejder Kunstfonden visionspapir for de 
kommende 4 år. På det første møde i hvert kalenderår udarbejdes visionspapir for det kom-
mende år. 
Stk. 6. Udover de kunstfaglige medlemmer kan bestyrelsen ved særlige projekter søge bistand 
hos andre sagkyndige efter behov. 
 
§ 4. KUNSTFONDENS VIRKE 
Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kom-
munens offentlige rum. Placering skal ske i offentlige anlæg/institutioner og ved offentlige byg-
ninger, eller hvor borgerne ofte færdes.  Indkøb kan ske i samarbejde med Statens Kunstfond, 
øvrige fonde og private virksomheder. 
Stk. 2. Ved udvendig placering på/ ved private bygninger/ arealer, hvor borgerne ofte fær-
des, kan fonden indgå i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder. 
Stk. 3. Kunstværker/kunstprojekter, der ikke forestås af fonden, kan i ganske særlige tilfælde 
bevilges tilskud. Det enkelte tilskud kan ikke udgøre mere end 1/3 af det pågældende kunst-
værks anskaffelsessum. 
 
§5. GEOGRAFISK PERSPEKTIV 
Det kunstfaglige perspektiv er hele landet, idet der primært indkøbes kunst af danske kunstnere. 
Kunstfonden er dog særlig opmærksom på at prioritere lokale initiativer, kunst og kunstnere, ud-
stillinger og andre kunstfaglige initiativer. 
 
§6. SAMARBEJDE MED ANDRE FORVALTNINGER 
For gensidig orientering afholdes mindst 1 gang årligt fælles møde med rådmanden for By- og 
Landskabsforvaltningen, repræsentanter for By & Miljø og Park & Natur, samt evt. andre rele-
vante offentlige myndigheder. 
Formålet er bl.a. at sikre fondens opmærksomhed på kommende initiativer inden for byplanlæg-
ning og større byggeopgaver. 
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§ 7 REGNSKAB 
Fondens regnskab føres af kommunens bogholderi, der ligeledes drager omsorg for, at fondens 
midler bliver anbragt efter de almindeligt gældende regler. 
Stk. 2. Kunstfonden aflægger senest den 1. oktober over for det ansvarlige udvalg regnskab og 
beretning om fondens virksomhed i det senest afsluttede kommunale regnskabsår. 
 
§ 8 IKRAFTTRÆDEN 
Med vedtagelse i Byrådet vil nærværende vedtægter være gældende fra 1. juli 2012. Vedtæg-
terne erstatter vedtægter af 20. november 2006. Således vedtaget i Byrådet på mødet den 24. 
sept. 2012. 
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Regnskab  
Aalborg Kommunes Kunstfond 2017 
     
Indtægter:       914.990,68 

Driftsindtægter    564.990,68 

 - Bevilling AK  375.000,00  

 - Overført fra 2016  7.270,68  

 
- Disponeret til indkøb 
og projekter fra 2016  182.720,00  

Puljemidler overført fra 2016    350.000,00 

Salg af værker    0,00 

     

  Disponeret Bogført   

    Brutto Netto 

Udgifter:   51.000,00 453.419,25 441.099,21 

Kunstindkøb 2017  37.200,00 204.525,00 195.460,00 

Tilskud til Kunstprojekter  13.800,00 116.818,00 115.559,36 

Rejselegat   5.000,00 5.000,00 

Henlæggelser   75.000,00 75.000,00 

Udstilling - Indramning m.v.   15.230,00 15.184,00 

Mødeudgifter   1.875,00 1.580,00 

Abonnementer   3.888,00 3.110,40 

Markedsføring   2.154,75 2.145,75 

Personale: Studenterhjælp m.v.   1.800,00 1.800,00 

Befordringsgodtgørelse   9.267,56 9.267,56 

Rejseudgifter   15.860,94 14.992,14 
 

 
Reduktion Øvrige Kulturtilbud 0,4%   2.000,00 2.000,00 

Til overførsel til 2018    72.891,47 

     

     
Puljeregnskab Budget Disponeret Bogført   

      Brutto Netto 

Puljer 425.000,00 50.000,00 96.197,00 95.957,60 

Kunst i det offentlige rum 300.000,00 0,00 96.197,00 95.957,60 

Henlæggelse 2017 75.000,00 0,00 0,00 0,00 

Formidlingsprojekt – Børn og Unge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

Disponeret til puljer 2018    329.042,40 

     

     
 


