Aalborg Kommunes Kunstfond
Sundheds- og Kultur-forvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Referat

Init.: fep

Møde

Aalborg Kommunes Kunstfond
1. ordinære møde 2018

Tid

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 9:00 – 12:00

Sted

SUN mødelokale 3, Danmarksgade 17, stuen

Deltagere

Michael Mansdotter
Winnie Lauritzen
Jane Tribler
Stinna Toft Hald
Jesper Olsen

Afbud

Christina Frost
Christina Halkjær
Hans Kiib

Deltagere fra
forvaltningen

Lis Rom Andersen,
Frieda Pedersen (referent)

Kopi til

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Sagsnr.

2018-010772

Dagsorden
1)

Godkendelse af referat fra tidligere møde
Bilag 1: Referat fra 7. februar 2018
Referat godkendt.

2)

Konstituering
Valg af formand og næstformand.

Bilag 2: Vedtægter

Formand: Michael Mansdotter.
Næstformand: Winnie Lauritzen.
3)

Beretning og regnskab 2017
Bilag 3: Udkast til beretning 2017
Godkendelse af beretning og regnskab.
Til beretningen tilføjelse om Kunstfondens ønske om fremtidigt at være med i flere byggeprojekter fra etableringsfasen, som ved Børnehaven Karolinelund, så kunsten kan blive integreret i bygningerne. Til stykket om Ønskeudstillingen tilføjes, at der også skal være fokus på, at
udstillingen er for alle, ikke kun institutioner, samt at bl.a. bolig- og idrætsforeninger indbydes.
Herefter er beretning og regnskab godkendt.
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4)

Introduktion og forventninger til Kunstfondens arbejde.
Kunstfonden modtager henvendelser om støtte til projekter både fra kunstnere og modtagere
af kunst. Kunstfondens bestyrelse tager på indkøbsture og studieture. Kunstfonden står ud
over indkøb af kunst til institutioner også for større projekter, hvor Kunstfondens støtte virker
som blåstempling for at søge yderligere støtte ved andre fonde og puljer.
Inspiration kan findes ved fx Superkilen i København. Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen kan
sparres med omkring byens udvikling og vækstakse. Kunstfonden vil gerne udfordre sit
handle- /råderum og vil gerne tages med på råd i forbindelse med bl.a. helhedsplaner.
Den indkøbte kunst skal vedligeholdes, hvilket kan være omkostningsfuldt. Måske værker,
der ikke længere i så høj grad udlånes, eller værker til kassation kan gives videre til andre.
Snakken bevæger sig over i visioner for arbejdet.

5)

Visionspapir.
Bilag 4: Visionspapir
Gennemgang af tidligere vision og foreløbig drøftelse af ny vision.
Fortsat ønske om fokus på kunsten i det offentlige rum, og at få det ud til folk, der ikke normalt oplever kunst i deres hverdag. Fokus på flere samarbejder, hvor kunst og udsmykning
tænkes ind i helhedsplaner og nybyggerier fra start. Bl.a. ift. street art, +Busser, skole på
Stigsborg, at binde Universitetet og Universitetshospitalet sammen med byen og evt. stoppesteder ved de selvkørende busser i Aalborg Øst. I andre kommuner afsættes der penge til
kunst eller udsmykning som en fast procentdel af anlægsudgifter for nybygninger.
Fokus på vedvarende at lægge op til større projekter, hvor Kunstfonden står for at søge
penge hjem fra andre fonde også, fx Statens Kunstfond.
Fokus på at understøtte det producerende miljø? - Er Kunstfonden evt. interesseret i at være
med til at understøtte, at der kommer nogle kunstfaglige uddannelser? Der er et udækket
spring i miljøet i Aalborg fra at være ung til professionel kunstner.
Visionen forelægges Sundheds- og Kulturudvalget på et udvalgsmøde, evt. præsenteret af en
repræsentant for Kunstfonden.
Michael Mansdotter kommer med et oplæg til visionspapiret, der kan arbejdes videre på til
næste bestyrelsesmøde.

6)

Budget 2018.
Til orientering.

Bilag 5: Budget 2018

Restaurering tilføjet som post. Det kan overvejes at blive lavet som pulje på sigt. Beløbet til
rejseudgifter er sat op for at den nye bestyrelse kan tage på en fælles studietur til udlandet.
Budgettet er godkendt.
7)

Igangværende projekt: POP-UP udstilling
Sekretariatet orienterer om status ved mødet.
Orientering godtaget. Evt. kan Skoletjenesten bruges til samarbejde om at sende udstillingerne i kredsløb. Sekretariatet undersøger dette.

8)

Drøftelse af skulpturen ”Rød Hest” af Susanne Wibroe
Drøftelse om vi vil modtage skulpturen mod betaling af fragt.
Bilag 6: Rød Hest præsentation
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Bestyrelsen takker mange gange for tilbuddet, men takker nej. Baggrunden er vurderingsgrundlaget sammenholdt med, at skulpturen ikke tilfører afgørende nyt til byen.
Sekretariatet giver kunstner Susanne Wibroe besked.
9)

Indkøbstur
Drøftelse om der ønskes en før sommerferien eller først efter, skal den afvente visionspapiret, og
hvor vil bestyrelsen evt. gerne hen?
Ønske om studietur til Bergen. Det er dog svært at finde to dage i forlængelse, hvor hele bestyrelsen kan være med. Sekretariatet laver en Doodle til at finde oplagte dage i 2018.
Hvis ikke to dage kan findes til studietur i 2018, kan studieturen rykkes til foråret 2019 og en
dagstur i stedet arrangeres slut foråret/start sommeren.

10)

Møder 2018
24.05.18 kl. 9.00-12.00
06.09.18 kl. 9.00-12.00
22.11.18 kl. 9.00-12.00
Mødedatoer er ændret til
07.06.18 kl. 9.00-12.00
20.09.18 kl. 9.00-11.00
22.11.18 kl. 9.00-12.00

11)

Evt.
Winnie Lauritzen: Brændemodul og Fremviser fra Bruno Kjærs udstilling om Bæredygtighed
bør fremadrettet udlånes som sæt med historien fra udstillingen.
Frieda: Gave fra LAKs generalforsamling til bestyrelsen.

12)

Besigtigelse af depot Danmarksgade 17 – kælder.
Værker i den ene side af kælderen ønskes flyttet væk fra under vandrør, hvis der skulle ske
vandskade.
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