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Bestyrelse og formål 

Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd. 

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab og beretning om fondens virk-
somhed over for Sundheds- og Kulturudvalget. 

 

Bestyrelsen 

Ifølge vedtægterne er bestyrelsens 8 medlemmer udpeget af Aalborg Byråd. I byrådsperioden 
2018-2021 er bestyrelsen sammensat således: 

Formand for bestyrelsen 

 Michael Mansdotter (A) 

4 udpegede medlemmer  

 Winnie Lauritzen (V), næstformand 
 Christina Frost (Q) 
 Jane Tribler (A) 
 Christina Halkjær (A) 
 
3 fagpersoner fra kunstverdenen 

Jesper Olsen (billedkunstner, for BKF) 

Stinna Toft Hald (kunstfaglig chef, KUNSTEN) 

Hans Kiib (professor emeritus, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi,Aalborg Universitet) 

 

Sundheds- og Kulturforvaltningen er sekretariat ved 

 Morten Koppelhus (kulturchef) og  
 Gitte Friis Therkildsen (kulturkonsulent) 

 

Formål  

Ifølge vedtægterne (side 9-10) er Kunstfondens formål at administrere de af Aalborg Byråd af-
satte midler til indkøb af og støtte til kunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på 
kommunens vegne.  
Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kom-
munens offentlige rum.  

Det kunstfaglige perspektiv er hele landet, idet der primært indkøbes kunst af danske kunstnere. 
Kunstfonden er dog særlig opmærksom på at prioritere lokale initiativer, kunst og kunstnere, ud-
stillinger og andre kunstfaglige initiativer. 

Bestyrelsens beretning for 2018 

Kunstfondens bestyrelse ønsker at bidrage til at sætte kunst på dagsordenen i den kommunale 
planlægning og budgetlægning og vil gerne koordinere de kommunale, statslige og private ind-
satser for mere kunst i Aalborg.  
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Den nye bestyrelse tog i begyndelsen af året fat på at udarbejde en ny vision for Aalborg Kom-
munes Kunstfond. Arbejdet resulterede i et ønske om en ny, nedskrevet strategi, efter inspira-
tion fra kunststrategien for Aalborg Universitet. Der blev derfor ansøgt om 60.000 kr. hos Sta-
tens Kunstfond til rådgivning og udvikling af en ny strategi. Et beløb der blev bevilget. Bestyrel-
sen har inviteret to virksomheder til at byde på opgaven, In Sito og CFBO. I opdraget er der lagt 
vægt på: 

Aalborg Kunstfond ønsker at være initiativtager og aktiv spiller i udvikling af kunst i det offentlige rum. Det 
skal ske i relation til større byudviklings- og byomdannelsesprojekter i hele kommunen. 

Kunst og arkitektur skal spille sammen pa en konstruktiv måde og sammen være med til at skabe positive 
kunstneriske oplevelser for kommunens borgere. 

Kunst i det offentlige rum skal udvikles i partnerskaber hvor bl. a. offentlige og private bygherrer, Statens 
Kunstfond, private fonde m. v. indgår.  

For at sikre transparens ønsker Aalborg Kommunes Kunstfond at udvikle en strategi, som kan udgives på 
tryk og som sikrer kvalitet, dynamik og kontinuitet i fondens arbejde. På den baggrund ønskes støtte til en 
proces, som kan sikre og formidle dette professionelt. 

Aalborg Kommunes kunststrategi skal være rettet mod alle kommunens borgere og skal optimalt set 
sikre, at alle har mulighed for at tage del i diskussionen om kunst i det offentlige rum, samt sikre, at bor-
gere, virksomheder, institutioner og professionelle grupper har mulighed for at komme med forslag til spe-
cifikke kunstprojekter rettet mod de offentlige rum.  

(fra ansøgningen til Statens kunstfond) 

Når strategien foreligger sidst på året, udarbejdes den nye vision.  

Bestyrelsen har i 2018 afholdt 1 indledende og 4 ordinære bestyrelsesmøder, 1 besigtigelsestur 
i Aalborg og 1 indkøbstur i Århus. 

 

Budget 

I 2018 var afsat 375.000 kr. til kunstfonden på kommunens budget. 

Tilskud til kunstneriske udsmykninger og andre kunstprojekter 

Kunstfonden har mulighed for at støtte projekter igangsat af andre aktører med op til 1/3 af bud-
gettet. Kunstfonden er dermed med til at generere væsentlige beløb til kunst udefra. I 2018 er 
udbetalt følgende tilskud fra kunstfonden: 

• Gorm Spaabæk, VUK-Aalborg*      15.000 kr. 

*Der er søgt og tildelt midler ved Statens Kunstfond på yderligere 25.000 kr. 

Der er endvidere disponeret et tilskud til: 

• Henning Jensen, statue i park, Stigsborg 10.000 kr. 

I 2014 etableredes en pulje på 600.000 kr. i regi af kunstfonden til udsmykning af det offentlige 
rum. Midlerne i puljen er tilvejebragt i forbindelse med tilbagebetaling til kunstfonden af tidligere 
reserverede midler til udsmykning af Nørresundby havnefront og havnefronten på Aalborgsiden.  
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Der er disponeret midler fra puljen i 2018: 

• Ellen, Land Art ved Aalborg Lufthavn 50.000 kr. 
  

For aktivt at bruge udvalgte kunstfondsværker på skoler er grundlaget skabt i 2014 for et projekt 
om undervisningsmaterialer til børn og unge ud fra de enkelte værker. Til projektet har kunstfon-
den fået bevilget 50.000 kr. af midler vedr. Aalborgs profil som kulturby. Kunsthal Nord har i 
2018 udarbejdet et forslag til projektet, kaldet pop up udstilling. Forslaget er godkendt af besty-
relsen og forventes realiseret i 2019.  

 

Indkøb 

Bestyrelsen foretog indkøb i 2018 hos gallerier i Aalborg og Århus. 

  

Kunstner Kunstværk Titel 

Astrid Marie Christiansen Olie på lærred på skulpturelt 
træskelet 

The barbershop is around this … 

Peter Martensen Maleri - Olie på lærred The Edge 

Ferdinand Ahm Krag Maleri - olie på lærred Uden titel 

Lars Worm Olie på lærred Tre grantræer 

Holger Højbjerg Olie og acryl på lærred  

Anders Bónnesen Stål og refleksolie Occupational hazard 

Kristian Touborg* Olie, blæk og pigment på UV 
print på polyester syet på lær-
red. 

Blood Moon Echoes II 

 

 

 

* Der er disponeret midler i 2018. Faktureringen sker i 2019. 

 

Alles kunst 
Ønskeudstilling og udlån til udsmykning af kommunale bygninger m.v. 

Aalborg Kommunes Kunstfond præsenterede i 2017 et udvalg af kunstfondens indkøb og der 
har derfor ikke været afholdt udstilling i 2018.  

Næste ønskeudstilling planlægges til 2019 eller 2020. 

Samlingen 

Kunstfonden ejer et større antal værker, der er indkøbt siden begyndelsen af 1970erne, og som 
er udlånt til kommunale institutioner og forvaltninger.  
Kunstfonden har udviklet en database og registrering af kunstfondens værker er ajourført. 
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Værker i depot synliggøres nu på hjemmeside, og kommunale institutioner kan løbende ansøge 
om lån af værker herfra – en løsning som flittigt bliver brugt.  

Registreringer i database: 

Kunstfondens aktive værker   749  
 Udlånt     660 

 Depot     89 

Støttede projekter    40  
Værker der er skænket væk   397  
Udgåede og kasserede værker*  362  
Andres værker **    41  
Registreringer samlet     1589  

 
* Falmede kunstplakater af ældre dato og udtjente beskadigede eller bortkomne værker. 

** Værker som er indleveret til Kunstfonden fra andre og som indgår i samlingen til udlån. 

 

Samarbejde med andre forvaltninger 

Kunstfonden er i løbende tæt dialog med Park og Natur i By- og Landskabsforvaltningen, der ud 
fra eget budget forestår vedligehold og renovering af skulpturer i kommunes offentlige rum.  

Der har været afholdt et enkelt møde med Skoleforvaltningens projektleder for det nye skole-
byggeri på Stigsborg Brygge. Aalborg Kommunes Kunstfond ønsker at blive inddraget i den visi-
onsproces, der finder sted i 2020. 

Der blev i 2018 etableret kontakt til Aalborg Kommunes sekretariat for BRT i By- og Landskabs-
forvaltningen. Der er stor gensidig interesse for kunst og æstetisk udformning af stationerne og 
de nye byrum, der opstår i tilknytning hertil, og der er derfor forventninger til at det gode samar-
bejde udvikles i de kommende år.  

 

Samarbejde med andre 

I 2015 indgik Aalborg Kommunes Kunstfond en samarbejdsaftale med Aalborg Universitets 
Kunstudvalg. Der har i 2018 været afholdt 1 fælles møde, men der har ikke været nogle kon-
krete samarbejdsprojekter, idet Aalborg Kommunes Kunstfond afventer udarbejdelsen af den 
nye strategi. 

 

Det lokale vækstlag 

I 2018 uddeltes kunstfondens studierejselegat for femte gang til en ung, lokal billedkunstner.  
Legatet gik til Deanna Young, med kunstnernavnet Dukkefar, og blev uddelt i august 2018 i for-
bindelse med Kulturens Fyraftensmøde under Aalborg Festivals.  
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Hjemmeside 

På kunstfondens hjemmeside www.akkunstfond.dk kan man få et overblik over fondens visio-
ner og tiltag.  
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Vedtægter 

§ 1. Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd. 
 
§ 2. FORMÅL 
Kunstfondens formål er at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og støtte 
til kunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne. 
Stk. 2. Midlerne tilvejebringes ved bevillinger fra Aalborg Byråd. 
 
§ 3. BESTYRELSE 
Kunstfondens bestyrelse på 8 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd. Udpegningen af medlem-
mer følger byrådets valgperioder. Sundheds- og Kulturforvaltningen fungerer som sekretariat for 
Kunstfonden. 
Stk. 2.5 medlemmer udpeges direkte af byrådet. 
Stk. 3. De resterende 3 medlemmer af bestyrelsen skal være fagpersoner fra billedkunstverde-
nen repræsenterende såvel den nationale som den lokale billedkunst. 1 medlem udpeges af 
Kunstfondens bestyrelse ud fra hvilken kunstfaglig indsigt, der yderligere vil være behov for at 
have repræsenteret i bestyrelsen. 2 lokale medlemmer udpeges på den måde, at Billedkunst-
nernes Forbund og ”KUNSTEN - Museum of Modern Art” hver indstiller 3 mulige kandidater – 
blandt henholdsvis aktive kunstnere, og personer med kunstfaglig indsigt – til det ansvarlige ud-
valg. Udvalget indstiller på den baggrund en kandidat for hvert område til Aalborg Byråd. 
Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de direkte byrådsudpegede 
medlemmer. 
Stk. 5. Inden udgangen af en valgperiodes første år udarbejder Kunstfonden visionspapir for de 
kommende 4 år. På det første møde i hvert kalenderår udarbejdes visionspapir for det kom-
mende år. 
Stk. 6. Udover de kunstfaglige medlemmer kan bestyrelsen ved særlige projekter søge bistand 
hos andre sagkyndige efter behov. 
 
§ 4. KUNSTFONDENS VIRKE 
Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kom-
munens offentlige rum. Placering skal ske i offentlige anlæg/institutioner og ved offentlige byg-
ninger, eller hvor borgerne ofte færdes.  Indkøb kan ske i samarbejde med Statens Kunstfond, 
øvrige fonde og private virksomheder. 
Stk. 2. Ved udvendig placering på/ ved private bygninger/ arealer, hvor borgerne ofte fær-
des, kan fonden indgå i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder. 
Stk. 3. Kunstværker/kunstprojekter, der ikke forestås af fonden, kan i ganske særlige tilfælde 
bevilges tilskud. Det enkelte tilskud kan ikke udgøre mere end 1/3 af det pågældende kunst-
værks anskaffelsessum. 
 
§5. GEOGRAFISK PERSPEKTIV 
Det kunstfaglige perspektiv er hele landet, idet der primært indkøbes kunst af danske kunstnere. 
Kunstfonden er dog særlig opmærksom på at prioritere lokale initiativer, kunst og kunstnere, ud-
stillinger og andre kunstfaglige initiativer. 
 
§6. SAMARBEJDE MED ANDRE FORVALTNINGER 
For gensidig orientering afholdes mindst 1 gang årligt fælles møde med rådmanden for By- og 
Landskabsforvaltningen, repræsentanter for By & Miljø og Park & Natur, samt evt. andre rele-
vante offentlige myndigheder. 
Formålet er bl.a. at sikre fondens opmærksomhed på kommende initiativer inden for byplanlæg-
ning og større byggeopgaver. 



 

 

         9/10 

 

 

 
§ 7 REGNSKAB 
Fondens regnskab føres af kommunens bogholderi, der ligeledes drager omsorg for, at fondens 
midler bliver anbragt efter de almindeligt gældende regler. 
Stk. 2. Kunstfonden aflægger senest den 1. oktober over for det ansvarlige udvalg regnskab og 
beretning om fondens virksomhed i det senest afsluttede kommunale regnskabsår. 
 
§ 8 IKRAFTTRÆDEN 
Med vedtagelse i Byrådet vil nærværende vedtægter være gældende fra 1. juli 2012. Vedtæg-
terne erstatter vedtægter af 20. november 2006. Således vedtaget i Byrådet på mødet den 24. 
sept. 2012. 
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Regnskab  

Aalborg Kommunes Kunstfond 2018 

     

Indtægter:       912.933,87 

Driftsindtægter    498.891,47 

 - Bevilling AK  375.000,00  

 - Overført fra 2017  72.891,47  

 
- Disponeret til indkøb 
og projekter fra 2017  51.000,00  

Puljemidler overført fra 2017    329.042,40 

Salg af værker    0,00 

Tilskud, Statens Kunstfond, strategi    60.000 

Tilskud, Statens Kunstfond, værk    25.000 

     

   Bogført   

    Brutto Netto 

Udgifter:     405.447,00 

Kunstindkøb 2018   267.050,00 248.190,00 

Tilskud til Kunstprojekter   40.000,00 40.000,00 

Restaurering og vedligehold   5.190,00 4.152,00 

Rejselegat   5.000,00 5.000,00 

Henlæggelser   75.000,00 75.000,00 

Udstilling - Indramning m.v.   5.899,00 5.493,00 

Mødeudgifter   12008,00 11.538,00 

Abonnementer   4.773,00 3.818,00 

Markedsføring   3.232,00 3.222,00 

Personale: Studenterhjælp m.v.   0 0 

Befordringsgodtgørelse   5.034,00 5.034,00 

Rejseudgifter   5.000,00 4.000,00 

Til overførsel til 2019    178.444,00 

     

     

Puljeregnskab Budget Disponeret Bogført   

      Brutto Netto 

Puljer 329.042,40 50.000,00 0,00 0,00 

Kunst i det offentlige rum     

Henlæggelse 2018 75.000,00 0,00 0,00 0,00 

Formidlingsprojekt – Børn og Unge  50.000,00 0,00 0,00 

Disponeret til puljer 2018    404.042,40 

     

 


