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Referat 

Møde Aalborg Kommunes Kunstfond 
3. ordinære møde 2018  

Tid Torsdag den 20. september 2018 kl. 9:00 – 11:00 

Sted SUN mødelokale 3, Danmarksgade 17, stuen 

Deltagere Michael Mansdotter 
Winnie Lauritzen 
Jane Tribler 
Christina Halkjær 
Jesper Olsen 
 

Afbud:  Hans Kiib, Christina Frost, Stinna Toft Hald 

Deltager fra 
forvaltningen 

  
Gitte Friis Therkildsen (referent) 
 
 

Kopi til  Stadsgartner Kirsten Lund Andersen 
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen 

Sagsnr. 2018-010772 

referat 
 

0) Godkendelse af dagsorden 
Der tilføjes en drøftelse af kunst ved stoppestederne på +bussens rute. 
Vi retter henvendelse til Kollektiv Trafik og gør opmærksom på, at Aalborg Kommunes Kunstfond 
gerne vil tages med på råd vedrørende kunst ved stoppestederne. I samme ombæring opfordrer vi 
kollektiv trafik til at prioritere økonomiske midler til formålet. Statens Kunstfond inddrages, såfremt 
processen indikerer, at det giver mening. 

 

1) Godkendelse af referat af tidligere møde. 
Godkendt 
 

2) Drøftelse af vision og strategi, jvnf. Ansøgning til Statens Kunstfond 
Bestyrelsen gav udtryk for, at det er vigtigt at visionen står skarpt, og at udviklingen af strategien 
hele tiden sker med visionen for øje. Bestyrelsen udtrykte et ønske om at præsentere den færdige 
strategi for Sundheds- og kulturudvalget og Byrådet. 
 

3) Drøftelse af henvendelse fra Lokalhistorisk Forening Nørresundby om indkøb af buste af P. A. 
Christensen til opstilling foran Lokalhistorisk forening i Nørresundby. 
Kunstfonden nærer sympati for projektet, men fondens beskedne midler er allokeret til nyere kunst af 
høj kvalitet. Aalborg Kommunes Kunstfond opfordrer ansøger til at ansøge private fonde om midler til 
formålet. 
 

4) Drøftelse af henvendelse fra Nørresundby Boldklubs Venner vedrørende Henning Jensen 
Skulptur på Stigsborg. 
Ansøger beder ikke om økonomiske midler, men ønsker en sindeskrivelse, hvori bestyrelsen for Aal-
borg Kommunes Kunstfond tilkendegiver, at den er positivt indstillet overfor projektet. Da den valgte 
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kunstner er internationalt anerkendt, blev det besluttet, at sekretariatet udfærdiger en sådan skri-
velse. 
 

5) Ansøgning om støtte til Ellen, Land Art, projekt ved Lufthavnen. Chefkonsulent Claus René Peder-
sen præsenterer projektet. 
Bestyrelsen sympatiserer med ideen, men tager ikke kunstnerisk stilling til det konkrete kunstværk. 
Der er ansøgt om 100.000 kr. Bestyrelsen blev enige om at allokere 25.000 kr. i 2018 og 25.000 kr. i 
2019 til projektet. 
 

6) Ansøgning om støtte til murmaleri i Zoo 
Bestyrelsen kan ikke tage stilling til ansøgningen på det foreliggende grundlag. Ansøger opfordres til 
at fremsende en ny ansøgning med oplysninger om kunstner samt skitser af værkerne. 
 

7) Drøftelse af dagsorden for møde med AAU kunstudvalg d. 22. november kl. 11.00-12.00 
Mødet ønskes udsat til den nye strateegi er udviklet. Mødet ønskes afholdt på Aalborg Universitets 
område med indlagt besigtigelse af udvalgte værker. 
sekretariatet kontakter AAU Kunstudvalg. 
 
 

8) Kl. 10.15-10.45 
Møde med Karen Nygaard Kristensen, projektleder i styregruppen, ang. skole på Stigsborg 
Brygge 
Det er den nuværende Skansevejen skole, der skal flytte. Den nye skole forventes klar i august 
2023. Der bygges også en daginstitution. Skolen kommer til at ligge ved vandet. 
Relativt snart udfærdiges et udbud til bygherren. Her vil det være en god idé, at Aalborg Kommunes 
Kunstfond udfærdiger en skrivelse, som Karen Nygaard kan give til AK bygninger. Den skal give ud-
tryk for, at vi ønsker en kunstnerisk dimension i byggeriet. I 2. og 3. kvartal gennemføres en visions-
proces, hvor det er muligt at inddrage Aalborg Kommunes Kunstfond. I 2020 udbydes byggeriet til en 
totalentreprise. 
Aktuelt afventer vi grønt lys fra Karen Nygaard. 

 
9) Drøftelse om overbliks-, indkøbs- og studietur. Datoer i Doodle. 

Den 15.11: Tur, der giver overblik over Kunstfondens nuværende udendørs værker i Aalborg  
kl. 8.30 – 11.30: Bus- eller biltur 
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost ude i byen 
14.00 – 15.00: Kunsthistorisk foredrag om Kunstfondens udendørs værker. 
15.00 – 17.00: Bestyrelsesmøde 
Den 29.11: Indkøbstur: Jesper og Stinna udarbejder et forslag 
Studietur til Bergen, foråret 2019: Gitte fremsender ny Doodle 
Jesper Olsen rundsendte forslag til relevante udstillingssteder, Kunstakademiet mm. i Bergen 
 
 

10) Mødedatoer for 2019 
Forslag med fire datoer fra sekretær (23. januar, 8. maj, 11. september og 13. november). 
Sekretariatet sætter nye forslag på dagsordenen på næste møde. Bestyrelsen ønsker at fastholde 
torsdag som mødedag. 

 
 

11) Evt. 
gennemgang af opgaveliste udskydes til næste gang 

 


