
 

 

 

Referat fra møde i Billedkunstrådet  
5. oktober 2015 

 
Deltagere 

Elisabeth Hertzum    

Markus Herschbach    

Niels Junggreen Have 

Anne Lildholdt Jensen 

Birte Lock 

 

Fra forvaltningen: 

Bent Thomsen 

Malene Sørensen 

Lotte Urfe (ref.) 

Lea Korsgaard Ildved 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. april 2015 

Godkendt. 

 

3. Evaluering af Handleplan 2015 

a. Nygadeområdet fundraising.  

Hvad kan de 15.000 kr. bruges til, nu da anlægsprojektet ikke er aktuelt læn-

gere? Forslag: 

a) ArtWeek ønsker at udgive et katalog, der dokumenterer dette års projekt. 

b) Dialogmøde med landdistrikter. 

c) Honorar for dette møde. 

A vedtages. Anne skriver en lille tekst, som Lotte kan sende videre til Kunst-

fonden. 

 

b. Kunst i det åbne rum v/Birte 

Elle-Mie Ejdrup Hansen blev hyret ind til at holde foredrag på biblioteket i ste-

det for Birgitte kristensen. Der kom 0 publikummer. Det må ikke ske igen. Der 

er flere mulige årsager: flere arrangementer på samme dag, utilstrækkelig an-

noncering. Men vi må spørge os selv, om vi burde koordinere bedre mellem ar-

rangør-foreningerne og evt. samarbejde på tværs. 

Punktet skal på dagsordenen til Kulturelt Samråds næste møde. 

Anne sender kontakt til foreningerne til Lotte og Malene. 

 

c. Åbent Atelier v/Lotte 

Kultur, Plan & Fritid 

Kultur og Fritid 

Dato: 09-10-2015 

Sagsnr.: 14/28857 

Dok.løbenr.: 275197/15 

Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe 

Direkte tlf.: 73768234 

E-mail: llu@aabenraa.dk 
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Der har været mange positive tilbagemeldinger. 

Evaluering af Åbent Atelier skal på dagsordenen til næste møde. 

Brochure fra Kunstimidten.dk – et tilsvarende projekt fra Ballerup, Furesø og 

Egedal – sendes rundt til inspiration. 

 

d. Aabenraa Artweek 

Anne og Markus orienterede om ca. 1000 besøgende, begejstrede kunstnerne 

og artikler i udenlandske medier. Arrangørerne er rigtig godt tilfredse med det-

te års ArtWeek.  

Samtidig har det har været et stort arbejde: ½ års arbejde i fritiden for fire 

menneskeer + stor hjælp fra 5 studerende. ArtWeek er nu nået til et professio-

nelt niveau, og arbejdet kan ikke længere udføres udelukkende af frivillige ild-

sjæle. Der er behov for, at arbejdet anerkendes og bakkes op fra politisk hold.  

 

 

4. Orientering om Handleplan 2016 v/Elisabeth 

Elisabeth orienterede om handleplanen for 2016, der har overskrifterne:  

1) Kunst i landdistrikter, 30.000 kr. 

2) Arkitekturens Dag, 10.000 kr. 

3) Åbent Atelier, 27.000 kr. 

4) Honorar, 33.000 kr. 

Billedkunstrådet godkendte handleplanen, og Lotte sender ansøgning til Statens 

Kunstfond. 

 

 

5. Åbent Atelier, drøftelse af nyt koncept fra 2016 

Billedkunstrådets medlemmer har haft en føler ude vedr. et eventuelt samarbejde om 

Åbent Atelier hos Sønderborg, Kolding og Flensborg. Der var overvejende positive til-

bagemeldinger.  

Billedkunstrådet skal forme et nyt koncept og indkalde til møde med billed-

kunstråd/relevante aktører samt kulturkonsulenter fra Flensburg, Sønderborg, Hader-

slev og Kolding.  

 

 

6. Status vedrørende Telemuren v/Elisabeth 

Kunst- og Musikforeningen har holdt et møde vedr. placering af Telemuren, og pegede 

her på to steder. Emnet tages op til dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget den 

19. oktober 2015. 

 

 

7. Drøftelse af hvad anlægskroner skal bruges til, da Nygade Skolegård pro-

jektet ikke længere er aktuelt. 

Billedkunstrådet har opsparede anlægsmidler på ca. 1,5 mio kr. 

Ca. 600.000 kr. går til Varnæs-Bovrup-projektet. 

Dermed er der, nu da Nygade Skolegårdsprojektet ikke skal udføres, ca. 900.000 kr. 

til andre formål. Hvilke? 

 

Forslag: ArtWeek ønsker midler til at: 

a) Konceptudvikle 
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b) Indkøbe fx containere til midlertidige rum 

c) Planlægning og drift 

 

Markus udarbejder skitse til koncept, projektbeskrivelse samt budget inden efterårsfe-

rien. Dette sendes rundt til Billedkunstrådets medlemmer. Sagen skal være klar til 

dialogmødet mandag den 19. oktober. 

 

 

8. Kort status vedr. kunstprojekt i Varnæs-Bovrup v/Birte og Niels 

Der foreligger nu et endeligt skitseforslag. Kommunen er i dialog med jordejeren, der 

gerne vil mødes med kunstner og landbrugskonsulent. Der vil komme yderligere udgif-

ter til fx landmåling, byggeansøgning, støbning og tinglysning, og der skal afsættes 

150.000 kr. til disse udgifter. Andre beløb i budgettet skal reguleres. 

Det er vigtigt at kunstværket bliver solidt forankret i lokalsamfundet.  

Niels laver et skriv herom.  

 

 

9. Økonomi v/Malene 

OK 

 

 

10. Fastsættelse af dato og sted til decembermødet 

Der er møde med spisning onsdag den 9.12.2015 kl. 16:00 hos: 

 
Anne Lildholdt Jensen 
Hjarupvej 3 
6200 Aabenraa 
Tlf: 50 94 61 31 

 

 

11. Eventuelt 

-  

 
 


