Referat
Aalborg kommunes kunstfond 14.11.19 kl. 09.00 – 11.00
Kunsthal Nord
Til stede: Winnie Lauridsen, Jane Tripler, Stinna Toft, Jesper Olsen, Hans Kiib, Michael Mansdotter, Gitte Friis Therkildsen (ref.)
Afbud: Christina Halkjær
1.

Drøftelse af den nye Strategi
Præsentation ved arbejdsgruppen:
Gruppen fik stor ros. Følgende rettelser ønskes dog gennemført:
Indkøb: Afsnittet opprioriteres
Aalborg som kunstby: Det er vi ikke, det er noget vi stræber efter.
Visionen trækkes skarpere op. ”Om Aalborg Kommunes kunstfond flyttes til s. 2”. Den fremhævede tekst s. 2 flyttes ind
som 1. afsnit i forordet. Den gode proces: Her slettes månederne i skemaet. Der var forslag om, at der tilføjes en lignende proces for uddannelse/ vækstlagsarbejde.
Citat fra Mads Duedahls forord sættes ind sammen med de to andre citater.
Stinna og Gitte går teksten igennem. Hans og Gitte tager billederne.
Redegørelse for den politiske proces:
Strategien er på FL igen den 3,12. Deadline 28.11. derefter SUN den 11.12. Michael og Stinna præsenterer strategien for
udvalget på dette møde

2.

Plusbus – beslutning om det videre forløb
Kan vi tilslutte os betingelserne i svarbrevet fra Statens Kunstfond? Ja
Skal der nedsættes et kunstudvalg? Eller en arbejdsgruppe?: Kunstudvalg
Jesper repræsenterer Aalborg Kommunes Kunstfond i udvalget. Gitte deltager som sekretær. Gitte undersøger, om vi
kan udbetale honorar eller diæter til Jesper.
By- og Landskabsforvaltningen har meddelt, at de bidrager med Bodil Henningsen fra Plan & Udvikling. AK Kunstfond
finder det dog vigtigt, at BRT-sekretariatet også stiller med et medlem. Gitte retter henvendelse.
Der etableres et møde primo december, hvor vi kan gå en tur og se pladserne.

3.

Børne- og Ungeuniverset
Orientering om proces: Michael og Gitte har holdt møde med AK bygninger. Her har de gjort rede for, at de ønsker en
proces svarende til processen med børnehaven Bakkelandet. AK Bygninger melder tilbage, at parterne ser kunsten i
byggeriet som en integreret del af det pædagogiske arbejde. Vi bliver derfor inviteret ind i visionsgruppen. Et særskilt
arbejde med bygningsintegreret kunst, kan opstå derfra. Michael og Gitte går ind i gruppen.

4.

Orientering om nyt udvalgsmedlem
Anne-Dorte Krogh træder pr. 01.01.20 ind i bestyrelsen i stedet for Christina Frost.

5.

Vedtægtsændring
Drøftelse af, hvorvidt vi ønsker 50 % kunstfaglige medlemmer af bestyrelsen. Dermed kan AK Kunstfond få tilskud fra
Statens Kunstfond: Der var stemning for at arbejde på en vedtægtsændring. Umiddelbart blev det vedtaget at arbejde
for en udvidelse af bestyrelsen og supplere den med yderligere 2 kunstfaglige. Gitte undersøger, hvilke fagprofiler, Statens Kunstfond vil anerkende. Endvidere undersøger hun, hvordan man sammensætter bestyrelserne i andre kommuner.
Drøftelse af, hvorvidt der er behov for andre vedtægtsændringer i kølvandet på den nye strategi.
Drøftelsen blev udskudt.

6.

Udstillingen Alles Kunst på Kunsthal Nord
Forslag om uge 32 og 33 i 2020.
Beslutning om tidspunkt og kuratering af værker indkøbt i (2017), 2018, 2019 og 2020 samt evt. ældre værker, der ønskes genplaceret og passer ind i udstillingen: Udstillingen og dens tidsplan blev besluttet. Bestyrelsen foreslog, at kunstpionererne kuraterer. Efter mødet, har kunstpionererne takket ja.

7.

Indkøb og støtte
Forslag om indkøb af to skulpturer fra udstillingen Provisorisk Landskab af Jan Danebod og Peter Olsen.
Forslaget blev afvist.
Ansøgning fra Rikke Ehlers om støtte til udstilling på Art Room Tusindfryd.
Afvist, da AK Kunstfond sjældent støtter enkelte kunstnere. Bestyrelsen ser dog gerne en ansøgning fra Art Room Tusindfryd til deres udstillinger generelt. Michael og Jesper tager et møde med Art Room Tusindfryd.

8.

Drøftelse af indkøbspolitik
Udskudt

9.

Mødekalender 2020
6/2, 23/4, 10/9 og 12/11.

10. evt.
Handlingsplanen sættes på næste møde
Møderne udvides med en time.
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