
 

 
 

 

 

 

Dagsorden 

Møde i Aalborg Kommunes Kunstfond, 12.09.19 
Danmarksgade 17, mødelokale 1 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

godkendt 
 

2. Den nye strategi 
Evaluering af workshoppen: Der var god og bred opbakning. Ingen satte spørgsmålstegn 
ved dagsordenen, nemlig det at diskutere kunst som et fælles anliggende. 
Rammesætning.: Følgende afsnit ønskes tilføjet: 
Hvordan kommer vi fra strategi til kunstplan? (inspiration fra Bergen) 
Historikken skrives ind som en del af processen frem imod en ny strategi. 
Et politisk afsnit, der indeholder Kunstfondens anbefalinger. 
En mere udfoldet indledning med en mere mærkbar vilje 
Konkrete forslag. 
Proces- og tidsplan: godkendt 
Nedsættelse af arbejdsgruppe: Michael Mansdotter, Jesper Olsen og Hans Kiib. Gitte Friis 
er sekretær for gruppen. 
 

3. +Bus 
Orientering om ansøgning til Statens Kunstfond 
Orientering om projektledelse 
Statens Kunstfond er ansøgt om støtte til skitseprojekter og honorering af kunstnere. 
Værkerne vil skulle bygges for private fondsmidler. Det blev bemærket, at Kunstfondens 
økonomi er helt utilstrækkelig i projekter af den størrelse. Vi forventer svar fra Statens 
Kunstfond i november. Projektledelsen placeres i AK kunstfonds sekretariat. 
 

4. Orientering om møde(r) vedrørende Børne- og Ungeuniverset, Stigsborg 
Winnie Lauritzen var til kick off møde den 22.08. Gitte Friis og Michael Mansdotter var til 
møde med AK bygninger den 09.09. Winnie Lauritzen kunne fortælle, at der i arbejdet 
med området er fokus på mennesker fremfor bygninger. Det handler om at skabe et godt 
læringsmiljø. Kunsten er pt. usynlig på tegnebrættet, men der er en vilje til at samarbejde 
med AK Kunstfond. Vi har lovet at sende et forslag til en model for samarbejdet til AK 
Bygninger. Bestyrelsen anførte, at vi kan undersøge, hvorvidt vi kan trække på de ti stats-
udpegede kunstkonsulenter. Efter mødes er dette afklaret. De ti kunstkonsulenter udgør 
et udvalgt korps, men de er ikke ansat. De hyres fra projekt til projekt og honoreres in-
denfor de 1,5 %, som Kunstcirkulæret angiver, der skal afsættes til kunst i statsligt byg-
geri. AK Kunstfond kan arbejde med en lignende model. 
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5. Kunstfondens rejselegat 

Der er ny praksis for kommunale hædersbevisninger, hvilket betyder, at AK Kunstfond 
ikke længere må uddele et kontant beløb til en kunstner. AK Kunstfond ønsker at finde en 
løsning i samklang med Aalborgs øvrige kulturpriser. Gitte arbejder videre med sagen. 
 

6. Roy Friberg, bordsamtale 
Bevaringscenter Nord har fundet en postadresse på sønnen i Sverige. Sekretariatet sen-
der et brev og spørger, hvorvidt der findes forme, så værket kan restaureres. Alternativt 
tilbydes sønnen værket. 
 

7. Andreas Schulenburg 
Galleri Wolfsen har sendt et løsningsforslag, hvor pladen med filt monteres på en solid 
ramme. Bestyrelsen ønsker en mere elegant løsning, evt. med en tynd stålramme. 
 

8. evt. 
Pop up udstillingen til skolerne er annonceret på åben Aalborg. Den er tilbudt i perioden 
1.11.19 – 1.11.20. 
Vedrørende udstillingen ”Alles Kunst”, så prøver vi at lande en aftale i 2020. 
 
 

 


