Bestyrelsesmøde 10. september

Referat
Til stede: Christina Halkjær, Stinna Toft, Jane Tribler, Mads Sølver, Jesper Olsen, Michael Mansdotter

1. Orientering om valg af kunstnere til ”kunst og Plusbus.”
Arbejdsgruppen, suppleret med Hans Henrik Henriksen og Jan Nymark Thaysen fra den politiske
styregruppe har valgt følgende kunstnere:
Vestbyen Stationsplads: Bank & Rau
Kennedy stationsplads: Eva Steen Christensen
Karolinelunds Stationsplads: John Kørner
Gigantium Stationsplads: Lea Gulditte Hestelund
Gennemgående træk: Tina Maria Nielsen
Næste skridt er et møde med By- og landskabsforvaltningen om fundraising og procesplan. Michael, Jesper og sekretariatet tager mødet. Efter bestyrelsesmødet er mødet med Hans Henrik
Henriksen og projektleder Jesper Schultz fra Plusbussens sekretariat afholdt. Det blev besluttet, at
arbejdsgruppen, der varetog processen med skitseforslagene, fortsætter og således arbejder videre med en realisering af værkerne.
2. Status på høring og godkendelse af strategien
Strategien har høringsfrist den 2. oktober. Derefter forelægger et arbejde med drøftelse og redigering, før den sendes til endelig godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget og evt. Byrådet.
3. Indkomne ansøgninger
•

•
•
•

Hou Sejlsportsklub: Afslag. Kunstfonden vil ikke støtte restaureringen af skulpturen Vindharpen, da den ifølge en håndværksfaglig vurdering ikke kan reddes. Kunstfonden indgår
gerne i en dialog om et nyt kunstværk på Hou Havn.
Egholm Gamle Skole: Afslag. Værkerne er indkøbt på ansøgningstidspunktet og Kunstfonden støtter ikke allerede indkøbte værker.
4. maj kollegiets venner: Afslag. Skulpturen, som der søges midler til, er afsløret på tidspunktet for bestyrelsens møde.
Mads Lilholt: Afslag. Der ansøges om rammer til et privat galleri, hvilket ikke er foreneligt
med Kunstfondens formål om støtte til kunst i det offentlige rum.

4. Forespørgsel fra BLF om flytning af Skulpturer.
Bilag 2 og 3
•
•

”Abstrakt skulptur” på Sohngaardsholmsvej. Der er lavet af den polske kunstner Marian Bogusz
tilbage i 1967.
”Flyvende tallerkner” som også stod på Sohngaardsholmsvej, Er lige nu placeret ved Limfjordsbroen i Nørresundby.
Bestyrelsen vil gerne bede By- og Landskabsforvaltningen om at angive nogle muligheder. Bestyrelsen påpeger samtidig, at det er vigtigt at de fire skulpturer forbliver samlet. By- og

Landskabsforvaltningen har efter mødet peget på, at skulpturerne kan flyttes tilbage til Sohngaardsholmsvej, når anlægsarbejdet er afsluttet. Dermed forbliver skulpturerne samlet.
5. Tilbud om kunst
Bilag 4
• Scott Thoe. Stor installation med får. Kræver væg på 25 x 7 m. uden vinduer.
• Mathilde Grafström. 29 billeder her:
Kunstneren vil gerne forære os alle billederne. Center for mental Sundhed vil gerne – og
kun - have 6 billeder hvis Kunstfonden betaler ophængningen.
Bestyrelsen takker, på baggrund af en kunstfaglig vurdering, nej til begge tilbud.
6. Skulpturen Bordsamtale – hvad gør vi?
Den har nu stået på bevaringscenter Nord i et par år. Familien er ikke interesseret og har heller
ikke kunnet levere skitser.
Bestyrelsen besluttede at destruere den defekte skulptur. Sekretariatet kontakter Bevaringscenter
Nord og beder dem om at effektuere beslutningen.
7. evt.
Sekretariatet og formanden afholder snarest det årlige møde med By- og Landskabsforvaltningen.
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