
 

 

 

Referat fra Dialogmødet den 8. maj 2017 
mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget 

 
 
Deltagere fra Kultur- og Fritidsudvalget: 
Hans Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo 
 
Deltagere fra Billedkunstrådet: 
Elisabeth Hertzum, Markus Herschbach, Niels Junggreen Have, Birte Sandorff Lock, Anne Lildholdt 
Jensen  
 

Deltagere fra forvaltningen: 
Stig W. Isaksen, Bo Riis Duun, Morten Skovmand Fogh, Lise Lotte Urfe og Stine Hegner Ellesgaard. 
 
 
1. Økonomi 

Billedkunstrådet ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget sikrer 0,300 mio. kr. årligt på budget 2018 og 

frem. 

 
0,300 mio. kr. er på budgetforhandlingerne for 2018 i form af anlægsmidler. Udvalget har ikke 
planer om at ændre på bevillingen, hverken i positiv eller negativ retning. 
 
Billedkunstrådet informerede om projekter der kan vælges at bruge midler på: 
Kunst ved arenaen - udendørs og/eller indendørs 
Kunst ved ramblaen 
Udsmykning af alle offentlige rum på rådhuset i samarbejde med statens kunstfond 
Det gamle rådhus 
Den historiske skiltning af midtbyen 
Varnæs Bovrup 
Restaurering af Per Kirkeby værket 
Arkitekturguide 
Områdefornyelse Syd +Nord 
 
Billedkunstrådet træffer inden sommerferien beslutning om hvilke projekter der udvælges. 
 
2. Udsmykning af det gamle rådhus 

Billedkunstrådet er af chefen for byrådssekretariatet blevet bedt om at hjælpe med udsmykningen 

af trappeopgangen i det ny-restaurerede gamle rådhus. Rådet vil orientere om de overvejelser, de 

gør sig ved en sådan opgave. 
 
Billedkunstrådet ønsker at forsøge at placere et stort værk af Per Kirkeby i trappeopgangen  - der 
skal laves fotostater af billederne, så man kan forsøge sig med dem. 
 
 

3. Varnæs/Bovrup 

Arbejdet skrider planmæssigt frem, og fernisering forventes afholdt i august måned. 

 
BILLEDKUNSTRÅDET orienterede om projektet, der er godt i gang. Det indvies den 17. August, og 
udvalget er inviteret. 
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4. Artweek 

 
BILLEDKUNSTRÅDET uddelte afrapportering for 2016 samt prospekt for Artweek 2018 og 2020 og 
orienterede om projektet. 
 
Aabenraa Artweek har siden 2006 fundet sted ca. hvert andet år. 
 Festivalen har haft fokus på kunst inspireret af konkrete lokaliteter og historier og på at skabe et 
kunstfagligt netværk. De 14-18 deltagende kunstnere har været professionelle kunstnere udvalgt 
efter ansøgning.  
 
Artweek har tidligere fået funding gennem Aabenraa Kommunes eventpulje Spotlight Aabenraa, 
og derigennem fået mere end fordoblet budgettet via statslige puljer, erhvervsliv og fonde. 
Deres ansøgning til Spotlightpuljen i 2016 blev ikke honoreret. 
 
Artweek ønsker at fortsætte og arbejder nu på at finde funding andre steder. Bl.a. har Billedkunst-
rådet besluttet at støtte festivalen økonomisk, og Artweek vil samarbejde med Sønderborg og 
Flensborg om at holde ArtWeek og søge midler ved KursKultur. 
Planen er denne gang at invitere deltagere, i stedet for at en jury udvælger blandt ansøgere. 
 
5. Orientering om status på kommunens nye Kultur- og Fritidspolitik. 

Lise Lotte Urfe orienterede.  
 
Kultur- og Fritidsudvalget har politikken på dagsordenen til dagens møde. Såfremt udvalget god-
kender sagen, går den videre til byrådet den 31. maj. 
 
I høringsperioden indkom i alt 10 høringssvar.  
Kopi af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil kan ses på kommunens hjemme-
side.  
Billedkunstrådets høringssvar har bl.a. givet anledning til en ændring af overskriften ”Fede Fælles-
skaber” til ”Aktive Fællesskaber”.  
Høringssvarene har derudover givet anledning til en større justering af både tekst og grafisk lay-
out  
 
I forbindelse med politikkens vedtagelse starter en ny borgerinddragende proces. Den starter med 
et møde for tænketanken og andre interesserede, hvor forvaltningen kort vil fremlægge politik-
ken, og invitere aktørerne til at tage del i indsatserne og nedsætte arbejdsgrupper, der kan kon-
kretisere indholdet.  
Forvaltningen håber, at billedkunstrådet  vil deltage i arbejdet. 
 
Mødet finder sted: 
     Torsdag den 8. juni kl. 16:30-18:30. 
Den endelige dagsorden kommer senere, men hovedindholdet er: 
 

• Præsentation af den endelige politik 
• Præsentation af temaplaner for de konkrete indsatser 
• Nedsættelse af arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med indsatserne efter sommer-

ferien. 
 


