
 

 
 

 

Referat 

Møde Aalborg Kommunes Kunstfond 

Ekstraordinært møde 2017  

Tid Onsdag den 3. maj 2017 kl. 16:00 – 17:00 

Sted SUN Mødelokale 3 - Stuen 

Deltagere Anne-Dorte Krog, formand  
Winnie Lauritzen, næstformand,  
Mads Sølver Pedersen  
Sørn Nordhald  
Stinna Toft Hald 
Mogens Larsen Stenderup  
Hans Kiib  
 

Afbud Cæcilie Andersen  

Deltagere fra 
forvaltningen 

Lis Rom Andersen,  
Bramwell Flyckt (referent) 
 
 

  

Sagsnr. 2017-001768 

 
Dagsorden 
 

1) Kunst i Bakkelandet – Konkurrenceprogram m. deltagelse af Jacob Brostrup. 
I forbindelse med udvælgelse af kunstnere beklager sekretariatet, at der i forbindelse med godken-
delse af deltagere i konkurrenceprogram hos Legatudvalget i Statens Kunstfond ikke udtrykkeligt var 
henvist til den prioriterede liste i 2. godkendelsesrunde efter at to deltagere sprang fra. 
 
Statens Kunstfonds bevilling af skitsehonorarer er øremærket til de godkendte kunstnere, men Legat-
udvalget er indforstået med at Aalborg Kommunes Kunstfond selv finansierer skitsehonorarer til sup-
plerende kunstnere. 
 
Kunstfonden ønsker ikke at øge antallet af deltagere så sent i processen, men ønsker undersøgt om 
Jacob Brostrup har udført skitsearbejde i forventning om deltagelse. 
 
Udvælgelsen af kunstner til Bakkelandet ønskes kalendersat hurtigst muligt, således at Kunstfondens 
repræsentanter i ”kunstudvalget” har mulighed for deltagelse. 
Hans Kiib er bortrejst i udvælgelsesperioden og Mogens Stenderup indtræder som suppleant. 
 

2) Sekretariatsbetjening af kunstfonden 
Sekretariatsbetjeningen blev drøftet og der udtrykkes tilfredshed med arbejdet. 
Fejl kan forekomme og det lærer vi af. 
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3) Kunstprojekt Vestergade – Midlertidig karakter. 
 
Europæisk Ungdom Nordjylland arbejder med et ”kunstprojekt” der omfatter midlertidig opstilling af 
skulpturer, installationer og gavlmalerier i Vestergade, Nørresundby samt en Kunstfestival af 2 – 7 da-
ges varighed. 
 
Arrangørerne har søgt sparring med såvel By- og Landsskabsforvaltningen som Sundheds- og Kultur-
forvaltningen. 
Sundheds- og Kulturforvaltningen har vurderet at projektet ikke har umiddelbar interesse for Kunstfon-
den. 
 
Kunstfondens sekretariat har ikke modtaget ansøgning fra arrangøren og den cirkulerende ansøgning 
er stilet til private fonde.  
 
Winnie præciserede at kunstfondens opgave er at fremme kunst af høj kvalitet gennem tilskud m.v. og 
ikke at være en ”bremseklods” for kunstneriske projekter. 
 

4) Poul Bækhøj Skulptur 
anmodning fra Hans Kiib om at tage gen-placering af værket af Poul Bækhøj op til vurdering. 
 
Poul Bækhøjs Betonrelief (”Elefanten” i folkemunde) er et projekt som kunstfonden støttede tilbage i 
2009. 
Reliefet er nedtaget og opmagasineret efter salg af bygning til nedrivning 
Værket ejes af By- og landskabsforvaltningen. 
 
Værket kunne evt. placeres vertikalt under forudsætning af accept fra Poul Bækhøjs efterladte. 
 
Kunstfondens sekretariat undersøger om der i By- og Landskab er aktuelle planer for en genplacering. 
 
 
 

5) EVT. 
Anne Dorte spørger til status på Rapture i Vestre Fjordpark. 
Sekretariatet kan oplyse at Rapture af Foss desværre ikke når at blive fuldstændig klar til åbning af 
Vestre Fjordpark, men at kunstneren vil være til stede og oplyse om projektet og idéerne bag.  
Fernisering er udskudt til august/september. 
 
Anne Dorte spørger til status på Pædagogisk formidlingsprojekt. 
Sekretariatet kan oplyse at der på baggrund af dialog med Mogens arbejdes på konceptudvikling af 
vandreudstillinger med tilhørende dialogisk materiale. 
 
Indkøbstur i Nordjylland i maj udsættes grundet arbejdspres. 


