Bestyrelsesmøde i Aalborg Kommunes Kunstfond
Dato: 12. nobember 2020 kl. 9 – 12
Sted: Danmarksgade 17, mødelokale 1 – muligt at deltage på Teams
Deltagere: Michael Mansdotter, Mads Sølver, Anne-Dorte Krogh, Jane Tribler, Christina Halkjær, Hans
Kiib, Jesper Olsen, Stinna Toft, Gitte Friis Therkildsen (ref.)

Referat
1. Orientering om høringssvar på strategien og den videre proces
Michael Mansdotter orienterede
Bestyrelsen havde enkelte tilføjelser.
2. Orientering om og drøftelse af konsekvenser af budget 2021-24
a. Morten Koppelhus orienterede om den politiske udlægning af budgetforliget
b. Michael Mansdotter lagde op til en drøftelse af vedtægtsændringer og øget kompetence til Kunstfonden
Kunstfonden fik ved budgetforliget en øget bevilling på 500.000 kr. årligt. Det giver råderum til mere, men bestyrelsen vil stadig arbejde for, at 1,5 % af håndværkerudgifterne
ved kommunalt nybyggeri eller større renoveringer reserveres til kunst.
Ved budgetforliget blev der afsat 700.000 kr. til visuel kunst med udgangspunkt i Kunsthal
Nord.
Drøftedes. Hvorvidt AK Kunstfond kan/ skal spille en rolle i et nyt Kunsthal Nord og hvilke
konsekvenser det får, vil bestyrelsen beslutte på et temamøde den 21. marts.
3. Godkendelse af indkomne ansøgninger
Ansøgning fra Skabsgalleri afvist pga. manglende dokumentation for kunstnerisk kvalitet
samt overskridelse af de 33,3 % som er maksimum for Kunstfondens støtte til eksterne
projekter.
Ansøgning fra BLF vedrørende kunstprojekt på hjørnet Musikkens Plads/ Nyhavnsgade.
Bestyrelsen afviste at behandle ansøgningen, da den er indsendt for sent. De deltager dog
gerne i en drøftelse af et kunstprojekt på stedet.
4. Godkendelse af forslag om samarbejde med Børnehaven Sandgården
Henvendelse vedrørende 4 vægge i nybygget institution.
Godkendt. Vi tager kontakt mhp. en nærmere projektbeskrivelse. Bestyrelsen vil gerne
implementere ”Den gode proces”, som angivet i strategien.
5. Forlængelse af kontrakten med Kunsten vedr. Phantomet
Godkendt under forudsætning af, at forsikringsspørgsmålet afklares og BLF afholder udgifterne.

6. Vurdering af flytning af skulptur i rundkørslen Thistedvej/ Lindholm Brygge.
BLF kan finde et privat areal i nærheden. De spørger, om værket har kunstnerisk værdi?
Bestyrelsen vurderede, at skulpturen har kunstnerisk værdi. De vil lade det være op til
BLF at vurdere placeringen.
7. Beslutning om indkøbspolitik
Bestyrelsen besluttede, at der så vidt muligt skal være en mulig placering og en værdig
kommunal aftager til et indkøbt Kunstværk. Der er dog flere aspekter i sagen, som derfor
medtages på temamødet den 24.3.
8. Drøftelse af skoleudstillingen. Skal den fortsætte?
Bestyrelsen ser positivt på en fortsættelse. Sekretariatet iværksætter det fornødne i samarbejde med Kunsthal Nord.
9. Ny møderøkke
21.1, 8.4, 23.9 og 2.12 2021 kl. 09.00 – 12.00.
Dertil kommer et temamøde den 24.3 kl. 9.00 – 15.00 vedrørende ændringer i AK Kunstfonds rolle, sammensætning og vedtægter.
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