Kultur og Fritid
Dato: 19-09-2017
Sagsnr.: 17/1583
Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe
Direkte tlf.: 7376 8234
E-mail: llu@aabenraa.dk

Referat

fra møde i Billedkunstrådet d. 13.09.2017
Aabenraa Rådhus, Lokale 123
kl. 15:30-18:30
Afbud: Markus Herschbach og Stines Hegner Ellesgaard

1. Oversigt over rådets økonomi (drift og anlæg)
Se bilag 1 i mail-vedhæftning
- OK
2. Life Boats
a) Evaluering af besøget
Skulpturskibene var velbesøgte. Værkerne rammer noget i folk.
Det var samlet set et fint arrangement og et godt samarbejde på tværs af organisationer.
b) Regnskab Life Boats (ex moms)
Udgifter:
Grafiker
Presse
Indvielse
Yin Yoga
Foredrag+workshop+kørsel
Workshop - materialer
Tilskud
Total

Indtægter:
Deltagergebyr Yin Yoga
Deltagergebyr foredrag
Tilskud retur
Total

Resultat

-2.400
-2.085
-956
-3.000
-12.337
-2.373
-8.602
-31.753

1.200
975
4.200
6.375

-25.378

- Vil Billedkunstrådet betale 50% af udgifterne?
BKR betaler 100% af udgifterne.

c) Samarbejde med Kulturbüro Flensburg om projekt med Life Boats
Thomas Frahm fra Kulturbüro Flensburg og borgermester Henning Brüggemann har drøftet
muligheden af, at Life Boats kunne ligge i Flensborg havn vinteren over. Vurderingen blev, at
byen ikke har råd til at hjælpe hverken med personale eller økonomi. En overvintring i
Flensborg vil naturligvis kunne ske for Life Boats’ egen regning.
Thomas, Marcus Herschbach og Helle Barsøe fra Sønderborg har talt om at få Life Boats til
Flensborg til næste forår og gøre det til en grænseoverskridende kunst- og kulturevent, støttet af kursKultur. Tidspunktet kunne være i ugen før Rumregatta (5. - 10. maj). Det ville gøre
det muligt at kunne nå at udvikle et fælles koncept og lave en ansøgning til puljen.
-

Ønsker Billedkunstrådet at deltage i projektet? Ja
Hvem vil i så fald indgå i en arbejdsgruppe? Markus er projektdeltager.

Projektet kan evt. kobles sammen med fyrtårnsprojektet Frøslevlejren i kulturaftale Sønderjylland- Schleswig.
BKR ønsker, at der opstilles budget inden projektstart.

3. Artist talk vedr. kunstprojekt i Varnæs-Bovrup
I forbindelse med det nye kunstværk i Varnæs-Bovrup er der ønske om, at kunstneren inviteres til at fortælle offentligheden om processen.
Pga. ressourceknaphed i forvaltningen må arrangementet udskydes til foråret 2018.
- Vil Billedkunstrådet afsætte midler til afholdelse af arrangement?
Budget forventes at ligge på ca. 10.000 kr.
BKR mener, at arrangementet skal ligge i efteråret, da kunstneren har udtrykt ønske herom.
BKR mener, at Hanne Bat Finke har penge i sit budget til arrangementet. Niels har bedt hende sende regnskab. Såfremt pengene ikke kan findes indenfor projektets egne rammer, vil
BKR godt betale.
Birthe spørger efterskolen om de vil arrangere artist talk for et beskedent beløb.

4. Ansøgning fra Støtteforeningen H.P. Sørensens Kunstværk v/ Andreas Asmussen
Støtteforeningen H.P. Sørensens kunstværk ansøger Billedkunstrådet om et tilskud på
25.000 kroner som hjælp til at få H.P. Sørensens kunstværk genetableret.
Genetableringen har et budget på ca. 200.000 kroner, der indeholder støbning af bronzefigurer, natursten og tildannelse af denne, opsætning af stenen på torvepladsen, samt kunstnerisk vejledning ved Hans Lembrecht Madsen.
På et borgermøde i foråret var der fuld tilslutning fra borgerne til forslaget om at placere
kunstværket på det offentlige og nyrenoverede torv i midtbyen, der ligeledes var kunstværkets oprindelige plads. Foreningen har p.t. indsamlet 125.000 kroner. Det resterende beløb
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forventes indsamlet via medlemskontingent, øvrige bidrag, sponsorater, fonde osv. Projektet forventes at blive afsluttet i 2018.
Se vedhæftede bilag.
- Ønsker Billedkunstrådet at imødekomme ansøgningen?
Ja. Der støttes med 100% af det ansøgte beløb.

5. Status Art Week v. Anne Lildholdt
Anne har mange jern i ilden og må se i øjnene, at hun ikke også kan løfte Art Week. Hun anbefaler, at Art Week stilles på stand by, så det er muligt at vende tilbage til det.
BKR beslutter at betale Anne 25.000 kr. for det arbejde, hun har erlagt i år.
BKR drøfter biennale som koncept og konkluderer, at konceptet er lidt slidt. Der skal indkaldes til ekstra møde inden jul for at tænke over nyt koncept.
- Anne udsender doodle.
- Niels laver stikord til dagorden.
- Anne samler dagordenen og sender ud.

6. Handleplan 2017 og 2018
Ansøgningsfrist den 12. oktober
Handleplan 2017 godkendt af SKF
1
Kunst i landdistrikter
2
Arkitekturens Dag (aflyst)
3
Åbent Atelier
4
Honorar
I alt

25.000 kr.
15.000 kr.
20.000 kr.
40.000 kr.
100.000 kr.

Handleplan 2017 – skal godkendes af SKF
1
Formidling af kunst (Life Boats og
Hanne Bat Finke)
2
Honorar
I alt

60.000 kr.
100.000 kr.

Udkast til handleplan 2018 – skal godkendes af SKF
Frist for ansøgning til Statens Kunstfond er d. 12. oktober 2017
1
Arbejde med arkitekturguide
2
Arkitekturens Dag
3
Honorar
I alt

35.000 kr.
15.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.

40.000 kr.
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7. Arkitekturguide
Det skal overvejes:
- Hvilken målgruppe er guiden til? Herboende, turister, børn?
- Hvilket indhold skal guiden have? Informativt, coffea table, kunstnerisk?
- Hvilket medie? Bog, app, hjemmeside, workshops? Se fx
http://www.arkitekturguide.vejle.dk/
Byhistorisk Forening vil gerne inddrages i overvejelserne om udvælgelse og tekst.
- Hvem fra BKR er tovholder på projektet?
BKR bemærker, at opgaven nemt kan blive stor, og rådet ønsker at alliere sig med flere.
Niels får et møde i stand med:
1) Bevaringsarkitekt ved Aabenraa Kommune Martin Weihe Esbensen, mail:
mwe@aabenraa.dk
2) Byhistorisk Forening
3) BKR repræsenteret ved Birte Lock Sandorff og Niels Jungreen Have

8. Status på udsmykning af Det Gamle Rådhus
v/ Niels Junggreen Have
BKR har afsat 300.000 kr. til udførelse af et nyt værk til Aabenraa Gl. Rådhus.
Det skal nu besluttes, hvilken proces BKR ønsker i forbindelse med udførelsen.
Ønsker BKR:
1) At få udført et værk for max 300.000 kr. eller
2) At geare midlerne til et dyrere værk?
Hvis 1): Hvilke/n kunstner ønsker BKR at indbyde til opgaven?
Hvis 2) Der er to muligheder for at søge tilskud ved Statens Kunstfond ved puljen til kunst i
det offentlige rum. https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/kunst-i-det-offentligerum-1/
Det skal undersøges hvad prislaget er for et forarbejde.
- Hvem fra BKR går videre med projektet?
Der overføres 500.000 kr. fra projekt om fornyelse af værker i byrådssal og rådhusets entré
til projekt i Det Gamle Rådhus.
Opgaven skal udbydes til forskellige kunstnere, der skal lave skitser, som BKR kan vælge ud
fra. Birte ringer til Inger Krogh fra Kulturstyrelsen og forhører sig om skitsepuljen: hvor stort
et honorar kunstnere skal have for at levere skitser, og om BKR kan søge 1 x 50.000 kr. eller
fx 3 x 50.000 kr.
BKRs medlemmer sender forslag til kunstnere til Birte senest den 20.09.
9. Aabenraa Rådhus
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BKR har afsat 500.000 kr. til fornyelse af værker i byrådssal og rådhusets entré. Lotte har
bedt Ditte Lundgaard Jakobsen, Sekretariatschef for Byråds- og Direktionssekretariatet afklare, hvorvidt man fra politisk side ønsker en ændring i sal og entré, og det ønsker man pt
ikke.
BKR overfører de midler, der var afsat til dette projekt til projekt i Det Gamle Rådhus.
10. Arena Aabenraa
Der er afsat 2 x 250.000 kr. til at skabe værker både indvendig og udvendig.
Lotte har sendt forespørgsel til centerleder for Arena Aabenraa Birgitte Junker, om hun og
bestyrelsen er interesseret i at der skabes værker til Arenaens inde- og udearealer, men det
er man pt ikke.
Billedkunstrådet har pga. den manglende interesse valgt at trække støttemidlerne, som var
afsat til Multiarena Aabenraa, over til et andet projekt. Arena Aabenraa må gerne henvende
sig igen, men så skal vi starte forfra.
Stine laver ny økonomioversigt.
11. Status på vedligeholdelse af kommunens skulpturer
v/ Niels Junggreen Have
Niels har været på besigtigelsestur til syv steder.
a) Hjordkær skole, Erland Weihe. Se punkt 12 i dagsordenen. Skulpturen er ved at falde fra
hinanden. Kunstneren er død.
b) Viadukt i Padborg: Bevoksning skal klippes. Afklip skal køres væk. Kan udføres af KIS.
c) Teglskulptur i Søgaard, 2006. Skulpturen er under langsom nedbrydning af vind og vejr,
da den er konstrueret uhensigtsmæssigt. Den kan kun vedligeholdes med store omkostninger, f.eks. til særlige tegl. Skulpturens kunstneriske værdi vurderes ikke at berettige til
dette. Skulpturen blev givet til den tidligere Lundtoft Kommune, der skulle sørge for den
fremtidige drift. Lotte skal undersøge hvem der nu har vedligeholdelsespligten, og hvem
der skal betale for en eventuel senere nedtagning. BKR ønsker at overdrage skulpturen til
Søgaards beboere. Henvendelse skal ske til formand for medborgerforeningen for Søgård
og omegn:
Lars Nielsen
Kværsvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 68 72 15 / 22 80 84 05
e-mail: co.ni@privat.dk

d) Hane ved børnehaven Kernehuset.
Skulpturen er værd at bevare.
Den skal på malerværksted og renses af, luses, spartles, grundes, have 3 x lak. Maler skal
have opgaven, men snedker skal luse.
KIS kan ikke udføre opgaven, der vil koste ca. 20.000 kr.
e) Solur ved Banegården i Aabenraa.
En kran skal tage værket ned og sætte den op igen.
Værket har en skade i buen.
Hele værket skal på værksted.
Værket skal renses for alger, skaden skal repareres og værket skal males op igen.
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KIS kan ikke udføre opgaven, der vil koste ca. 25.000 kr.
f) Bybrønden i Aabenraa
Værket skal renses for alger.
KIS kan gøre arbejdet.
g) Springvandet på Mutter Stahlboms Plads, af Junggreen Have.
Niels erklærede sig inhabil, og forlod mødet under dette punkt.
Skulpturen er værd at bevare, og den kan godt reddes. Det trykimprægnerede træskelet
skal udskiftes med rustfrit stål, for at sikre bedre holdbarhed fremover.
Midler til renovering af værket tages fra midler, der var afsat til værker til Arena Aabenraa.
Niels indhenter tre tilbud fra håndværkere.
Niels koordinerer arbejdet med:
Peter Kierkegaard
Teamleder, Drift & Vedligehold
Kultur, Miljø & Erhverv

telefon: 21772153
Mail: pak@aabenraa.dk

12. Henvendelse fra Hjordkær Skole vedr. skulptur
Lene Krabbe, Skoleleder på Hjordkær Skole, har henvendt sig med et ønske om, at en skulptur, som står på skolens grund, og som er i fremskreden tilstand af forvitring, genudsmykkes
af eleverne.
Skulpturen er lavet af Erland Wehding, og har id-nummer 877. Skulpturen er lavet af beton
og glaserede keramikfliser. Mange fliser er forsvundet og de resterende er forvitrede og
revnede, og den ugle, der engang stod på toppen, er væk. Se fotos.
Skolen vil som del af en temauge i uge 41 gerne banke fliserne ned fra betonen og opsætte
glasmosaik, som børnene selv laver i stedet for.
-

Kan Billedkunstrådet godkende dette?

Billedkunstrådet anbefaler at fjerne kunstværket helt frem for at modificere det.
Kunstneren er død, men hans kone lever stadig, og hun skal orienteres inden
man gør noget.
Billedkunstrådet vil godt betale for at værket bliver taget ned.
Såfremt Hjordkær Skole ønsker at lave en nyt og andet værk sammen med børnene, anbefaler Billedkunstrådet, at det bliver en længerevarende proces, hvor
der evt. kobles en huskunstner på projektet.
Efterfølgende er der dog indgået aftale med kunstnerens kone om at skolen og
skolebørnene godt må ændre på værket, og BKR har billiget ordningen.

13. Forlængelse af billedkunstrådet
I udkastet til dagsorden til dialogmødet den 3. oktober mellem Kulturelt Samråd og Kulturog Fritidsudvalget er der et punkt, der også omhandler Billedkunstrådet:
”I forbindelse med en planlagt revision af folkeoplysningspolitikken i 2018 ønsker Aabenraa
Kommune at evaluere samarbejdsaftalerne med kultur- og fritidsudvalgets dialogfora. I
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samme forbindelse foreslås det at forlænge det nuværende billedkunstråds rådsperiode til
og med 2018.”
- Ok

14. Orientering om ansøgning til passageværk
I forbindelse med områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa midtby, er det blevet foreslået at søge penge ved Statens Kunstfond til omdannelse af en eller flere af byens passager op til gågaden. Billedkunstrådet vil blive inddraget i arbejdet.
- Ok
15. Orientering om kunstværk til UC SYD
Borgmesteren har overfor UC SYD erklæret, at han ønsker at skænke et kunstværk til en
værdi af 15.000 kr. som gave til det nye UC SYD. Ledelsen af UC SYD er glad for borgmesterens kunstgave og har bedt UC SYDs kunstkonsulent Flemming Rendbo deltage i udvælgelsen af værket. Billedkunstråd bedes også finde en repræsentant, der kan være
med til at finde det helt rigtige kunstværk.
Anne melder sig som repræsentant.

-

16. Orientering om indkøb på Grænselandsudstillingen
Den 10. august 2017 blev der på Grænselandsu8dstillingen indkøbt to værker, der skal indgå
i kommunes udlånssamling:
1) Jacob Elmar, akvarel på papir
2) Jesper Kristiansen, olie på lærred
- Ok

17. Skilt i Nolde
Anne Lildholdt har igen bemærket, at skiltet i Nolde er i dårlig stand, der er fejl på, og det
bør fornyes. Særligt idet det i år er Noldes 150 års fødselsdag.
Lotte har for anden gang sendt punktet til Peter Kierkegaard og afventer svar.
- Ok
18. Dato for næste møde
Den tidligere aftalte dato slettes, og der skal findes en ny dato.
Lotte udsender en doodle.

19. Evt
Billedkunstrådet bedes udpege en repræsentant til det dommerpanel, der skal
vurdere forslag vedr. Genforeningspark ved Folkehjem.
Birte melder sig.
Elisabeth foreslår, at Billedkunstrådet indfører et ekstra møde årligt.
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De øvrige rådsmedlemmer bakker op om forslaget.
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