
 

 

 
Referat af Billedkunstrådets møde 07.02.2017 
Aabenraa Rådhus 
Lokale 123 
 
Tilstede: 
Elisabeth Hertzum, Niels Junggren Have, Anne Lildholdt Jensen, Birte Sanddorff Lock, 
Markus Herschbach, Lise Lotte Urfe, Stine Ellesgaard 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2) Godkendelse af referat  
I) fra møde den 14. december 2016  
II) underskrift af referat fra møde den 9. september 2016 

Referater godkendt og underskrevet. 
 
3) Billedkunstrådets økonomi 

I) Årsregnskab 2016  
Foreløbigt årsregnskab for 2016 gennemgået. Alle midler er ikke anvendt.  
Lotte og Stine udarbejder redegørelse til Statens Kunstfond.  
Foreløbigt årsregnskab er vedlagt som bilag. 

II) Orientering om anlægsmidler 
Orientering om anlægsmidlerne. BKR har 937.000 kr. i anlægsmidler. 
Lotte orienterede under punktet om Telemuren.  

 
4) Handleplan 2017 

I) Artweek v/ Elisabeth  
Anne arbejder på at få de sidste 3 kataloger færdige. 
Der er stor efterspørgsel blandt borgerne både i Aabenraa og Flensborg  
Der er en del værker fra tidligere år - de ligger hos Anne – BKR er interesseret 
i at købe dem for et symbolsk beløb – ca. 6000 kr – til kunstkælderen. Penge 
skal anvendes til støtte til trykkeriudgifterne til katalogerne. 
Anne laver en officiel ansøgning til BKR om beløbet. 
 
Det debatteres om Artweek 2017 er en mulighed. 
BKR beslutter, er at der for sent at starte op nu, men at man hellere vil satse 
på 2018 og igen i 2020 så det falder sammen med jubilæet for genforeningen. 
Markus foreslår at én person bliver aflønnet til projektet og resten er frivillige 
fra bl.a. BKR. 
BKR beslutter at: 

• Anne bliver leder af projektet. 
• Der afsættes 50.000 kr. i budget 2017 til udvikling af koncept, organisa-

tion, samarbejdskontrakter, ansøgning, budget – midlerne bruges for-
trinsvist til aflønning af Anne. 

• I 2018 skal der budgetteres med 100.000 til organisation 
• Koncept og plan skal ligge klar til næste møde. 
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Lotte foreslår at KursKultur ansøges om midler, hvis man vil lave et grænse-
overskridende samarbejde. Næste frister er 5. maj og 22 september. 
 

II) Åbent Atelier v/ Markus, Anne og Birte 
Orientering om ny plan for åbent Atelier 
Åbent Atelier 2017 - Kunstnerne må selv planlægge arrangementet hver for sig 
- Anne og Elisabeth skriver en pressemeddelelse/et indlæg til pressen o.l. 
Åbent Atelier 2018 - afventer årsmøde i BKF 11. marts - Her fremlægger Anne 
projektet. – Anne skriver et udkast der sendes til Elisabeth og herefter delta-
gerne. BKR håber at de bakker op om projektet og melder sig til. 
Markus skriver til BBK Slesvig-Holsten og GDOK – Lotte sender brevpapir til 
Markus 
 

III) Evaluering af BKRs deltagelse i lokale udviklingsplaner v/ Lotte 
Det giver en god basisviden at deltage, men det er måske ikke så nødvendigt 
at deltage i arbejdsgruppemøderne.  
Borgermøderne er spændende, men vi drukner i mængden og vi blev ikke 
nævnt. 
Det er først rigtigt interessant, når der er konkrete forslag på bordet.  
 
BKR ønsker at: 

• Der bliver informeret grundigt om BKR og deres virke så BKR ikke behø-
ver deltage i borgermøderne. 

• Få taletid på de efterfølgende møder. - Lotte skriver til Planafdelingen 
om BKR kan blive et fast punkt. Dette gælder også nybyggerier. 

 
 

5) Mulighed for brug af tildelte midler v/  Elisabeth 
Der lægges op til at BKR kommer med forslag til anvendelse af midlerne. 
 
Forslag fra Elisabeth: kunst til Arena Aabenraa - Lotte og Stine spørger om 
Arena Aabenraa en er interesseret i en form for kunstudsmykning. 
Stine følger op på, hvornår et kunstværk defineres som en anlægsudgift. 
 
Forslag fra Anne: Levende kunst på bygninger - video 
 
Forslag Elisabeth og Niels: Kunst fra statens kunstfond som medfinansiering til 
alle offentlige rum på rådhuset. Byrådssalen, gange, mødelokaler osv. 
 
Forslag via Lotte: Byrådssekretariatet efterspørger om BKR er interesseret i at 
hjælpe med udsmykning af trappeopgangen i det gamle rådhus.  
- alle medlemmer af BKR besigtiger rummet inden der træffes beslutning Anne 
udsender en Doodle til planlægning af dato – det tages op igen på næste mø-
de.  
 
 

6) Vandkunsten v/ Birte og Niels 
Birte og Niels orienterede - mail er sendt til alle medlemmer af BKR. 
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7) Orientering om Varnæs-Bovrup-projektet v/ Birte og Niels 

I) Der er indkaldt til nyt møde i den lokale styregruppe den 1. marts 
2017.  

II) Der er indhentet landzonetilladelse. 
Orientering  

 
8) Vedligehold af kommunens skulpturer 

I) Orientering om prioritering af værker ud fra Kunstkataloget 
II) Fastsættelse af dato for besigtigelsestur.  
Punktet flyttes til næste møde - Anne sender en Doodle ud til planlægning af be-
sigtigelsestur. 
 

9) Kunstkælderen og ansøgning om værker fra Statens Kunstfond.  
I) Status på vurdering af samlingen 
II) Status på muligheden af at låne ca. 30 værker fra Statens Kunstfond til 

udlånssamlingen v/ Niels og Elisabeth 
III) Status på hvorvidt det tyske bibliotek vil varetage udlånsopgaven v/ 

Markus Punktet udsættes til næste møde. 
 
10) Orientering om Kultur- og fritidspolitikken 

Vedtagelsen er udskudt til 3. april pga tidspres, det giver bl.a. tid til at udarbejde handleplaner 

 
11) Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget d. 8. maj 2017 
I) Punkter til mødet 

Punkter sendes til Elisabeth som sender til Lotte 
 
 
12) Mødedatoer i 2017 
I) Mødet den 11. april ligger i påskeugen, så der skal findes en anden dato.  

- Lotte udsender en Doodle. 
 
 
13) Eventuelt 
I) Kontakt til Lotte og Stine 
Husk at sætte både Lotte og Stine på når I sender mails til os. 

 
II) Billedkunstrådets fremtidige virke v/ Elisabeth 

Punktet tages op på næste møde 
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Punkter til næste møde 
• Artweek 2017 – Koncept og Plan v. Anne – jf. pkt. 4 I 
• Åbent Atelier 2018 – opdatering v/ Markus, Anne og Birte – jf. pkt.4 II 
• Opdatering på deltagelse i fremtidige udviklingsplaner v. Lotte – jf. pkt. 4 III 
• Disponering af anlægsmidler – jf. pkt. 5 
• Udsmykning af trappeopgang på det gamle rådhus – jf. pkt. 5 
• Varnæs/Bovrup – opdatering efter sidste møde i styregruppen. – jf. pkt. 7 
• Vedligehold af kommunens skulpturer – jf. pkt. 8 
• Kunstkælderen og ansøgning om værker fra Statens Kunstfond. Jf. pkt. 9 

i) Status på samlingen 
ii) Orientering om Åben Kunstdag 23. marts 2017 
iii) Status på muligheden af at låne ca. 30 værker fra Statens Kunstfond til ud-

lånssamlingen v/ Niels og Elisabeth 
iv) Status på hvorvidt det tyske bibliotek vil varetage udlånsopgaven v/ Markus 

• Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget d. 8. maj 2017 
• Billedkunstrådets fremtidige virke v/ Elisabeth – jf. pkt. 13 

 
 
 


