
 

 
 

 

 

Aalborg Kommunes Kunstfond 

Referat - Bestyrelsesmøde den 14. maj 2020 kl. 9.00 – 11.00, på Teams. 

Til stede: Jane Tripler, Christina Halkjær, Anne-Dorte Krogh, Stinna Toft Hald, Michael Mansdot-
ter, Jesper Olsen, Mads Sølver Pedersen, Hans Kiib, Gitte Friis Therkildsen (ref.)  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Drøftelse og godkendelse af årsberetning og regnskab 2019 
Godkendt med bemærkninger til afsnittet om den nye strategi. Det ønskes bl.a. udbygget 
med strategi i relation til fonde. Vedrørende reservationen af 1,5 % af byggeriets hånd-
værkerudgifter til kunst, ved kommunalt nybyggeri og større renoveringer, ønsker besty-
relsen anført et maksimalt beløb på fx 3 mio. kr. Revideret beretning vedlægges referatet 
til godkendelse. 
 

3. Drøftelse og godkendelse af budget 2020 
Redigeres i overensstemmelse med handleplanen for den nye strategi. 
Bestyrelsen ønsker en indkøbstur efter sommerferien, f.eks. den 10. sept., hvor der er be-
styrelsesmøde. Puljemidlerne ønskes prioriteret til projekter. Budgettet vedlægges refe-
ratet til godkendelse. Indkøb skal dog relateres strategien og er derfor en del af handle-
planen (se nedenfor). 
 

4. Orientering om ”Gør din skole til et kunstmuseum” – formidlet udstilling af Kunstfon-
dens værker på skoler. 
Jesper orienterede. Primo marts var der fernisering på Skansevejen Skole. Udstillingen 
fungerer godt, og der har været et godt samarbejde med billedkunstlærerne og skolens 
ledelse. Pga. Covid 19 vil udstillingen befinde sig der frem til sommerferien. De følgende 
aftaler er udskudt.  
Bestyrelsen glæder sig over gennembruddet, men ønsker titlen ”Gør din skole til et kunst-
museum” ændret til ”Kunstudstilling on tour”. 
 

5. Status på skitseprojekter for kunst i regi af Plusbussen 
Jesper orienterede om processen, der indtil videre er forløbet uden knaster. Samarbejdet 
med arkitekter og projektleder i Plusbus-sekretariatet fungerer optimalt og det samme 
gælder samarbejdet med Marie Dufresne, kunstfaglig projektleder udpeget af Statens 
Kunstfond. Der er udvalgt og inviteret 10 kunstnere, og de har alle været på besigtigelse 
af pladser og busrute. De afleverer skitserne ca. 1. september. 
Bestyrelsen ønsker at overvære kunstnernes fremlæggelser.  
 

6. Behandling af indkomne ansøgninger 
Tilsagn til Maj Horn på det ansøgte beløb, 20.000 kr. 
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Tilsagn til Aalborg Artist Association på 23.333 kr. svarende til 1/3 af de budgetterede om-
kostninger. Bestyrelsen ønsker en prioritering af kasket-projektet og en dialog med ansø-
ger om en udbredelse af denne del til nye målgrupper. En del af projektet er design af eti-
kette til en AAAA-øl. Anne-Dorte Krogh tilkendegav, at hun ikke kan stemme for støtte til 
denne del af projektet. 
Begge ansøgere bedes redegøre for opfyldelsen af finansieringsplanen før udbetaling kan 
finde sted. 
 

7. Drøftelse af handleplan for den nye strategi 
Michael gennemgik planen. Et væsentligt punkt blev, at der skal udarbejdes et politisk 
budgetoplæg, hvori der indstilles, at 1,5 % af et kommunalt byggeris håndværkerudgifter, 
dog max 3 mio. kr., afsættes til bygningsintegreret kunst. Mads og Christina påtog sig op-
gaven. Et andet punkt er indkøb, der ønskedes prioriteret. Handleplanen lægges i Teams, 
hvor bestyrelsens medlemmer kan kommentere efter mødet. Primo juni fremsendes 
handleplanen i redigeret form til endelig godkendelse. 
 

8. evt. 
Vigtigt at videresende invitationer til udstillinger til alle i bestyrelsen.  


