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1. Kommunens samarbejde med Billedkunstrådet v/ Bo Riis Duun
a) Orientering om Telemuren og Vandkunsten v/ Bo Riis Duun
Telemuren:
Det er politisk besluttet, at Telemuren skal sættes op, og der er sat midler af til
formålet. Billedkunstrådet foreslog i 2014 en placering af Telemuren på græstrekanten ved fjorden overfor Rådhuset, men da der pt. arbejdes på at opsætte et
kanonbatteri dette sted, vil det ikke være velegnet til Telemuren samtidig. Man har
nu kig på parken omkring rådhuset, som pt. ikke bruges så meget af offentligheden. Det skal nu undersøges, om Telemuren kan placeres her, og parken åbnes
mere op for publikum.
Vandkunsten:
Bo orienterede om, at der nu er politisk enighed om, at der skal arbejdes med, at
placering af vandkunsten indgår i en plan for en genforeningspark ved Folkehjemmet. Det nye er, at man ønsker at planlægge for et lidt større område end kun lige
uden for biblioteket, og at man kalder området for en Genforeningspark. Det hænger sammen med at Folkehjems balkon er stedet, hvor kong Christian den 10.
proklamerede genforeningen i 1920, og at der snart er 100 års jubilæum.
Det er politisk enighed om, at Vandkunsten bliver en del af denne Genforeningspark, der dog endnu kun er en idé. Der vil blive arbejdet videre med at få ideerne
til området omsat til planlægning. Billedkunstrådet vil blive inddraget i processen.

b) Samarbejde ml. Planafdelingen og Billedkunstrådet i forbindelse med
områdefornyelse og skulpturer v/ Bo Riis Duun
I forbindelse med Områdefornyelse Nord, den nordlige del af Aabenraa Bymidte, er
der peget på en række indsatser, der over de næste fem år skal være med til at
løfte og omdanne området til en levende og attraktiv bymidte. En af indsatserne er
”Kunst i byen”, hvor der blandt andet er peget på Billedkunstrådet som samarbejdspartner (se bilag). Intentionen er tidligt i forløbet at få opbygget en samarbejdsrelation og få informeret blandt andet Billedkunstrådet om, hvilke muligheder
de har i forbindelse med Områdefornyelsen.

Planafdelingen har udarbejdet et program for projekt Områdefornyelse Nord, hvor
kommunen investerer 12 mio. kr. og ministeriet søges om 6 mio. kr. Programmet
sendes til ministeriet senest 1. maj, og der ventes svar indenfor seks uger. Pengene skal bruges indenfor fem år fra ministeriets godkendelse.
Midlerne kan bruges i et begrænset geografisk område (se bilag). Særligt gågaden
og HP Hansensgade vil være i fokus. Der arbejdes med indsatser, der skal fremme
livet i bydelen, enten gennem fremme af butikslivet eller gennem omlægning af
butikkerne til beboelse. Der kan i områdefornyelsen arbejdes med fx midlertidige
projekter og kunst i byen. I forhold til Kunst i byen er forvaltningen åben overfor
ideer fra Billedkunstrådet, og det er vigtigt, at kunsten tænkes ind allerede fra
start. Der bliver lavet tre puljer til 1) Bygningsfornyelse, 2) Små by- og gaderum
og 3) en pulje der støtter events. Såfremt BKR har ideer, skal rådet i kontakt med
det team, der laver Områdefornyelse Nord (Janni, Linda, Kasper).
Se bilag for yderligere info.

c) Billedkunstrådets rolle i forbindelse med udviklingsplaner v/ planlæggere Anna Bruhn Clausen
Hvad ønsker Billedkunstrådet at opnå ved deltagelse, og hvordan kan vi bedst
planlægge deltagelsen, så rådet opnår det, det ønsker?
Billedkunstrådets deltagelse på borgermøderne i forbindelse med udviklingsplanprocesser har ikke ført til kunstprojekter, så derfor foreslår Anna en anden måde
at samarbejde på:
1: Fremadrettet vil Billedkunstrådet indgå i en indledende screening i forbindelse
med de interne forundersøgelser. Her kan Billedkunstrådet på lige fod med diverse
forvaltningsfagligheder tilkendegive om de har interesser i området.
- Er der projekter på vej?
- Har der tidligere været væsentligt projekter
- Andet af relevans, har I fx udkig efter steder til et bestemt projekt.
Som udgangspunkt deltager billedkunstrådet ikke i processen omkring udviklingsperspektivet. Evt. deltagelse aftales fra gang til gang, hvis der i screeningen viser
sig noget særligt relevant.
2: Billedkunstrådet kan med fordel sende en repræsentant til præsentationen, så
der er kendskab til resultatet. Efter præsentationen hjælper Landdistriktscoach
Karsten Gram de lokale med at organisere arbejdsgrupper. Disse arbejdsgrupper
kan Billedkunstrådet med fordel have kontakt til. Karsten gøres opmærksom på at
nævne Billedkunstrådet som en af flere mulige samarbejdspartnere for de der ønsker at realisere projekter.
Billedkunstrådet tager godt imod Annas forslag og siger, at det giver god mening
med stjernekontakt, og at rådet rigtig gerne vil have mere kontakt til de direkte
opgaver.
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d) Invitation til Billedkunstrådet om deltagelse i projekt om historisk
skiltning i midtbyen v/ Bo Riis Duun
I forbindelse med at Aabenraa Kommune er udpeget til Kulturarvskommune og
Områdefornyelsen i Syd skal der igangsættes et projekt omkring historisk skiltning
i midtbyen. Projektet skal være med til at synliggøre og formidle Aabenraas historie som fysiske tiltag i byrummene. Skiltningen skal ikke nødvendigvis ses som en
traditionel skiltning, men kan være en del af belægningen, informationer på små
standere eller lign.
Projektet forventes skudt i gang med en workshop, hvor forskellige interessenter i
byen med historisk interesse bliver inddraget. Billedkunstrådet er velkomne til at
komme med ideer til projektet og ligeledes velkomne til at være repræsenteret til
workshoppen.
Referat:
Billedkunstrådet vil gerne deltage i workshoppen. Forvaltningen sender dato for
workshop, når den foreligger.
Billedkunstrådet overvejer at lave en arkitekturguide i stil med skulpturguiderne.
I øvrigt: Den 26.04.2017 kl. 19.00 afholdes der offentligt møde om præsentation
af de forskellige stilretninger i byen. Bo uddeler stilblade.

2 Punkter til dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget d. 8. maj 2017
Billedkunstrådet har fremsendt følgende punkter:

- Økonomi v/ Elisabeth Hertzum
Billedkunstrådet ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget sikrer 0,300 mio. kr. årligt på
budget 2018 og frem.
De 0,300 mio. kr. er på budgetforhandlingerne for 2018 i form af anlægsmidler.
- Udsmykning af Det Gamle Rådhus v/ Elisabeth Hertzum
Billedkunstrådet er af chefen for byrådssekretariatet blevet bedt om at hjælpe med
udsmykningen af trappeopgangen i det nyrestaurerede gamle rådhus. Rådet vil
orientere om de overvejelser, de gør sig ved en sådan opgave.
Per Kirkeby-værket bestående af tre billeder skal forsøges placeret på det gamle
rådhus i trappeopgangen. Der skal laves en prøveopstilling, evt. i perioden 24. til
30. juni. Lotte sender en doodle. Værket skal antagelig restaureres, hvilket formentlig vil koste omkring 50-75.000 kr.
- Orientering om kunstprojekt i Varnæs-Bovrup v/ Niels Junggreen Have
Arbejdet skrider planmæssigt frem, og fernisering forventes afholdt i august måned.
Snerlerne er færdigstøbt og shippes primo juni. Anlægsarbejdet har været i udbud.
Der var kun 1 bud, og det var lavere end budgetteret. Hanne Bat er tilfreds.
Reception for værket forventes at finde sted torsdag d.17.8.2017 kl. 16.00-18.00.
Borgmester og udvalg er reserveret til receptionen.
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Der ligger en god historie omkring kunstneren i New York, som kan udfoldes i forbindelse med receptionen.
- Orientering om nyt koncept for Artweek 2018 v/ Anne Lildholdt
Anne fremlægger det foreløbige koncept.
Udvælgelsen af kunstnere vil ske ved at Artweek bruge sit netværk og ikke som
open call som hidtil.
ArtWeek vil inddrage foreninger, borgere og virksomheder i lokalområdet, så disse
får større ejerskab.
Den økonomiske ramme vil formentligt være i samme omfang som i 2015, dvs.
0,550 mio. kr.
Det foreslås, at ArtWeek finder sted bl.a. i forbindelse med Områdefornyelse Nord.
Anne arbejder videre og præsenterer det uddybede koncept på næste møde i Billedkunstrådet. Artweek er klar til at ansøge KursKultur til september.
Forvaltningen har følgende punkter:
- Orientering om status på kommunens nye kultur- og fritidspolitik
Kultur og Fritidspolitikken er klar, og sagen kommer på dagordenen til byrådsmøde
d. 31.05.2017. Politikken bliver ikke trykt, men vil ligge på kommunens hjemmeside. Der vil blive sat plakater op for at gøre opmærksom på den nye politik, og
der vil blive trykt flyers, der fungerer som cue-cards, som politikerne kan tage
med ud i valgkampen.

3 Oversigt over rådets driftsøkonomi
Se bilag.
4 Disponering af anlægsmidler
Kommunens økonomiafdeling anbefaler, at Billedkunstrådet træffer beslutning om,
hvad rådets opsparede anlægsmidler skal bruges til, så der kan søges bevilling.
Forvaltningen har den 05.04.2017 sendt følgende orientering til økonomiafdelingen:
”Billedkunstrådet er i øjeblikket i proces med at beslutte, hvordan de opsparede
anlægsmidler på 0,937 mio. kr. skal anvendes. Følgende muligheder er i spil:
1) Kunstværk til Arena Aabenraa
2) Medfinansiering til projekt, hvor Billedkunstrådet i samarbejde med Statens
Kunstfond udsmykker alle offentligt tilgængelige rum på Aabenraa Rådhus
(Byrådssalen, gange, mødelokaler osv.)
3) Byrådssekretariatet har bedt Billedkunstrådet om faglig hjælp til udsmykning af trappeopgangen i det gamle rådhus.
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Forbruget på hvert af projekterne 1 og 3 skønnes at ligge på mellem 0,600
mio. kr. og 1,000 mio. kr.
Forbruget til projekt 2 skønnes at ligge fra ca. 0,200 mio. kr. og opefter.
Det forventes at beslutningsprocessen er afsluttet i efteråret, hvorefter der kan
søges bevilling til de valgte projekter.”
Forvaltningen anbefaler, at Billedkunstrådet sætter gang i en proces, der fører
til en beslutning om, hvad de opsparede anlægsmidler skal bruges til.
Der skal bruges midler (50-75.000 kr.) til restaurering af Kirkeby-billederne.
Midler til Arkitekturens dag (15.000 kr.) bliver ikke brugt i år. Pengene kan muligvis bruges til arkitekturguide i stedet for.
Det besluttes, at der skal holdes et møde inden sommerferien, hvor der træffes
beslutning om, hvad pengene skal bruges til. Inden mødet brainstormer alle på
yderligere projektideer fx til kunst i området under Områdefornyelse Nord og sender deres ideer med så mange detaljer som muligt til forvaltningen.
Niels anbefaler at bruge rådets opsparede midler på de tre ovennævnte projekter,
og at yderligere projektideer til kunst i området under Områdefornyelse Nord kan
finansieres af de midler, der kommer de næste år.
På næste møde skal følgende behandles:
-

Præsentation af projektideer
Handleplan 2017 og 2018
Prioritering af brug af anlægsmidler
Artweek: Oplæg til ansøgning til KursKultur

Elisabeth sender en mail til Lotte med svar på Vejles forespørgsel, om de må være
med til Åbent Atelier.

5 Finansiering af ekstra snerler til kunstværk i Varnæs-Bovrup v/ Niels
Junggreen Have
Det stilles til forslag, at Billedkunstrådet dækker udgiften til to ekstra snerler i
kunstprojektet, såfremt udgiften overskrider projektets ordinære projektramme.
Det vedtages, at rådet stiller en underskudsgaranti på 0,156 mio. kr.

6 Vedligehold af kommunens skulpturer v/ Elisabeth
Budgetforliget resulterede i 100.000 kr. til vedligeholdelse af kunstværker i 2017.
Hvad er status på udarbejdelse af prioriteringsliste over værker, der skal repareres.
Dato for besigtigelsestur? Medbring venligst kalender.
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Niels laver en gennemgang af de skulpturer i guiden, som er markeret med tallene
3 og 4.
Niels udsender en doodle til besigtigelsestur.

7 Formidling af Skulpturguide v/ Niels Junggreen Have
Status på undersøgelse af hjemmeside, der også fungerer på en mobiltelefon.
Niels orienterer om, at den eksisterende hjemmeside fungerer fint på mobiltelefonen.

8 Status på Kunstkælderen v/ Elisabeth Hertzum og Niels Junggreen Have
Status på undersøgelse af:
a) Hvorvidt det er muligt at vælge ca. 30 værker fra Statens Kunstfond, der kan
indgå i en byttedag, så samlingen bliver mere interessant
Niels svarer ganske kort på spørgsmålet: Nej.
b) Hvorvidt Claudia Knauer fra det tyske bibliotek vil varetage udlånsopgaven af
samlingen? (Markus)
Niels svarer ganske kort på spørgsmålet: Nej.

c) Ekstra møde i 1. halvår af 2017
Næste møde afholdes den 17. maj kl. 15:30 - 17.30.

d)
Evt.
Punkt til næste møde:
Det er i år Noldes 150 års fødselsdag. Skiltet i Nolde er i dårlig stand og bør fornyes?
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