
wt-Referat fra billedkunstrådsmøde den 8.02. 2020  
Mødet blev holdt hos Birte, i mødet deltog desuden Markus, Elisabeth og Jørgen 

 

BKR:  På mødet var der enighed om at Birte påtager sig formandsposten for et år. BKR vil foreslå 

at det 5. medlem valgt af Aabenraa Kommune, kan være en billedkunstner fra 

Grænselandsudstillingen eller fra BKF, ikke nødvendigvis med bopæl i Aabenraa Kommune. 

Emner til denne post kunne være  Hanne Ida Halskov Knudsen (BKF), Hans Thyrestrup (BKF), 

Lars Valdemar (BKF), Søren Brøgger eller Dan Thuesen begge fra Grænselandsudstillingen. Det 

undersøges om de kunne være interesserede. 

Per Kirkebyværket: Aftalen om at renovere værket er på plads med konservator til en pris på i alt 

75.000 kr. Lotte havde iflg. Elisabeth mulighed for at finde penge til transport til konservator. 

Folder til John Kørners værk: Elisabeth sørger for en kort tekst, et billede af værket og et forside  

billede af det gamle Rådhus til en lille folder med et opslag. Der skal afsættes et mindre beløb i 

budgettet. 

Budget: Vi mangler overblik over budgettet for 2020. Handleplanens 100.000 kr. er budgetteret, 

men vi mangler et budget for de 300.000 kr. fra kommunen, hvor der pt. kun står de 75.000 kr. til 

Per Kirkebyværket, der mangler beløbet på Interregprojektet samt poster for det resterende beløb. 

Birte aftaler et møde med Lotte om BKR's budget.  

Kunstprisen 2020:  Vi drøftede fakta om kunstprisen, hvor og hvornår skal den uddeles, hvor stort 

et beløb, hvem kan deltage, skal det være for unge kunstnere 30-40 år, hvordan skal de indsendte 

værker bedømmes, skal der være to vindere, en dansk og en tysk, hvor skal prisen uddeles i år, hvad 

skal der ske med værket mv. Hver af os skitserer på dette før vi samles om et forslag til et oplæg vi 

kan mødes med de tyske samarbejdspartnere om. 

Interregprojektet: Det skal aftales og planlægges med kommunen, hvordan interregpengene skal 

disponeres.  Der skal afsættes midler/timer til organisation og realisering af kunstprisen, til 

projektets regnskab og afrapportering mv. Hvor meget af dette kan udføres af allerede ansatte i 

kommunen, hvor lønnen for de brugte timer godskrives kommunen. 

Samarbejsdaftalen: BKR foreslår at samarbejdsaftalen ændres og præciseres på følgende punkt. 

Valg af medlemmer følger kommunalvalget. Første gang fra 2021 og valgperioden er 4 år. 2 

medlemmer afgår / genvælges efter 2 år. 3 medl. afgår /genvælges efter 4 år. Et medlem højst kan 

sidde 2x4 år.  

BKR anbefaler valg af 4 medlemmer og Aabenraa Kommune udpeger 1 medlem. 

Desuden opfordrer vi til at vedtægterne for BKR revideres og tilpasses samarbejdsaften. 



Vedligehold af skulpturer i det offentlige rum: Dette blev drøftet og BKR vil gerne have en 

aftale om i hvilket omfang og hvor snitfladen er og en præcisering af BKR's rolle som frivillige i 

dette arbejde. 

Honorering: Vi var enige om at honorering af BKR's medlemmer fremover kan være et fast årligt 

honorar på 10.000 kr. pr. medlem for mødedeltagelse og anden BKR aktivitet. 

Ved særlige opgaver kan der mod et godkendt budget udbetales et projektlederhonorar, fra BKR's 

budget til projektledelse. 

 

Referent Birte 

 

 

 

 

 

 

 


