
 

 

 

 

Referat fra møde i Billedkunstrådet den 17. maj 2017 
Elisabeth Hertzum og Markus Herschbach deltog ikke i mødet. 

 

 

1. Opsamling på dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2017 

Billedkunstrådet konstaterer, at det var et godt og konstruktivt møde. 

 

2. Status på udsmykning af Det Gamle Rådhus 

Niels har arrangeret prøveophængning af fotostater i næste uge. 

Niels udsender doodle til uge 21 eller 22. 

Stine sender EAN-nummer til Niels. 

 

3. Oversigt over rådets økonomi (drift og anlæg) 

Ok. 

 

4. Præsentation af Billedkunstrådets medlemmers forskellige projektideer 

Niels beretter om en meget ufestlig modtagelse af brudepar på Aabenraa Gl. Rådhus. Der 

mangler skiltning. Niels forespørger, om BKR vil ofre penge på skiltning, fx messingskilte 

med romertalsskrift?  

Rådet beslutter at vente, indtil det har set Kirkebyophængningen.  

 

5. Prioritering af brug af anlægsmidler 

a) Det Gamle Rådhus 

I forbindelse med værk til Det Gl. Rådhus er der tre muligheder: 

 

- Kirkebyværkerne hænges op i Gl. Rådhus 

- Konkurrence – to kunstnere udfører skitser til værk.  

- Kirkebyværkerne sælges. 

 

Der afsættes 300.000 kr. til udførelse af et nyt værk til Det Gl. Rådhus. 

Det skal undersøges hvad prislaget er for et forarbejde. 

 

b) Aabenraa Rådhus 

Der afsættes 500.000 kr. til fornyelse af værker i byrådssal og rådhusets entré. 

Det skal besluttes politisk, om man vil have en ændring i salen. 

 

Kultur og Fritid 

Dato: 26-06-2017 

Sagsnr.: 17/1583 

Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe 

Direkte tlf.: 7376 8234 

E-mail: llu@aabenraa.dk 
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c) Arena Aabenraa 

Der skal skabes værker til både indvendig og udvendig. 

Der afsættes 2 x 250.000 kr. 

 

6. Handleplan 2017 og 2018 

Gennemgang og ændring af Handleplan 2017 (Se bilag) Udgifter 
 

Handleplan 2017 godkendt af SKF 
1 Kunst i landdistrikter 25.000 kr. 
2 Arkitekturens Dag 15.000 kr. 
3 Åbent Atelier 20.000 kr. 
4 Honorar 40.000 kr. 
 I alt 100.000 kr. 

 

Handleplan 2017 – skal godkendes af SKF 
1 Arkitekturguide 40.000 kr. 
2 Åbent Atelier 20.000 kr. 
3 Honorar 40.000 kr. 
 I alt 100.000 kr. 

 

Arkitekturens Dag blev aflyst (15.000 kr. afsat).  

Der skal laves en Arkitekturguide. Den skal ligge på nettet. Den kan evt. laves af Peter 

Dragsbo. 

 

 

Udkast til handleplan 2018 – skal godkendes af SKF  
Frist for ansøgning til Statens Kunstfond er d. 12. oktober 2017 
1 Tryk af Arkitekturguide 25.000 kr. 
2 Arkitekturens Dag 15.000 kr. 
3 Åbent Atelier 10.000 kr.  
4 Honorar 50.000 kr. 
 I alt 100.000 kr. 
 

Lotte skriver og sender det til Elisabeth. 

 

 

7. Status på besigtigelsestur vedr. kommunens skulpturer 

Niels gennemgår de skulpturer i guiden, som er markeret med tallene 3 og 4. Niels udsen-

der en doodle til besigtigelsestur med første datomulighed den 07. august. 

 

Niels foreslår at BKR ser på seks værker: 

1) Vandsøjle Mutter Stalboms Plads 

2) Hane, Dr. Margrethesvej 3 ved børnehave 
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3) Hjordkær Skole, Veding skulptur 

4) Padborg Viadukt. Acrylplader på træ 

5) Søgård, Teglskulptur af Martin Kvist 

6) Telemuren. Sdr. Hostrup Losseplads 

7) Piet Hein Solur. (Er det et vartegn?) 

8) De syv brønde. Skal renses. 

 

 

8. Status på Kunstkælderen v/ Niels Junggreen Have og Markus Herschbach 

Uddybelse af seneste mødes 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. 

Nej – det er ikke lovligt at udlåne værkerne. 

 

b) Hvorvidt Claudia Knauer fra det tyske bibliotek vil varetage udlånsopgaven af 

samlingen? (Markus) 

Nej – Claudia er ikke interesseret. 

 

 

9. Skilt i Nolde 

Det er i år Noldes 150 års fødselsdag.  

Skiltet i Nolde er i dårlig stand, der er fejl på, og det bør fornyes. 

Lotte sender punktet til Peter Kierkegaard, Drift & Vedligehold. 

 

10. Konference i Århus 

Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg inviterer i samarbejde med den japanske fond bag 

Bennesse Art Site Naoshima til en dag med fokus på arkitektur, kunst, natur og regional 

udvikling. Symposiet vil med oplæg af både japanske og danske arkitekter og kunstnere se 

på, hvordan arkitektur og kunst kan bidrage til at skabe rigere landområder, hvor der er 

gode betingelser for både vækst, kulturarv og et godt og indholdsrigt hverdagsliv.  

 

Koordinering af BKRs eventuelle deltagelse. 

Ok. 

 

 

11. Dato for næste møde 

13. september  kl. 15:30-17:30 på rådhuset 

28. november Kl. 17-20  
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12. Evt. 

Indkøb på Grænselandsudstillingen  

Den 10. august 2017 14:00-16:00 i Sønderjyllandshallen  

Hvert år indkøber Aabenraa Kommune kunst for 30.000 kr. på Grænselandsudstillingen. 

Elisabeth er som formand for BKR inviteret med. Hvis ikke Elisabeth kan, kan andre med-

lemmer, der gerne vil med, træde til. 

 

 

 
 


