Referat
Bestyrelsesmøde i Aalborg Kommunes Kunstfond
Torsdag den 6. februar kl. 09.00 – 12.00, Danmarksgade 17, mødelokale 1
Afbud: Anne-Dorte, Jesper, Hans, Jane

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
Michael Mansdotter bød velkommen til Mads Sølver Pedersen (V), der afløser Winnie
Lauridsen på posten. Mads modtog valget som næstformand.
2. Orientering om politisk proces vedrørende ny strategi
Den nye strategi bliver, som høringsgrundlag, sat til politisk godkendelse i Sundheds- og
Kulturudvalget den 11. marts. Michael og Stinna forsøger at være til stede og præsentere
den. Billedet s. 14 blev endnu engang drøftet. Det blev besluttet at benytte et billede fra
Bergen. Gitte sørger for dette.
3. Drøftelse af handlingsplan vedrørende ny strategi
oplæg v. Michael Mansdotter. Handleplanen blev godkendt.
4.

Drøfte kunstnerliste, +bus
Oplæg v. Stinna Toft. Forslagene fra Statens Kunstfond og arbejdsgruppen blev godkendt.

5. Godkende procesplan og kunstudvalg, Børne- og Ungeuniverset
I samarbejde med AK Bygninger er vi i færd med at nedsætte et kunstudvalg for Børne- og
Ungeuniverset. Udvalget kan ses som en parallel til kunstudvalget for +bussen. Stinna Toft
og Hans Kiib drøfter, om én af dem vil repræsentere Aalborg Kommunes Kunstfond i udvalget. Procesplanen blev godkendt. Den er dog først til behandling i styregruppen for
Børne- og Ungeuniverset den 27.02.
NB. Styregruppen afviste planen, som den foreligger.
6. Behandling af indkomne ansøgninger
Ansøgningerne fra Art Room Tusindfryd imødekommes med 25.000 kr. Ansøgningen fra
Vækstlag 9.000 imødekommes delvist med 10.000 kr. Øvrige ansøgninger afvises, da de
falder uden for AK Kunstfonds støtteområde.
Vi skal overveje vores ansøgningsskema og procedure. Gitte kommer med et bud.
7. Beslutte en Indkøbspolitik
Punktet blev udskudt

8. Behandling af indkomne tilbud om kunstkøb
Vedrørende Frederik Lindquist afventer vi en kunstfaglig vurdering. Øvrige tilbud blev afvist.
9. Drøfte og godkende Budget 2020
Udskudt til næste møde
10. Samarbejde med Aalborg Universitet
Udskudt til næste møde
11. Orientering om pop up udstilling
Den første udstilling åbner på Skansevejen skole den 4. marts. Vi forventer, at den derefter skifter skole, hver måned året ud.
12. Evt.
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