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FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 2. maj 2018, kl. 17.30-20.30 

Sted: Biblioteket i Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe  

Tilstede: Birgit Brænder, Anna Manly, Alaya Riefenstahl og Tina Møller Jakobsen 

(sekretær). 

Afbud: Lotte Tauber Lassen.   

Referat: 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Udkast til nye vedtægter for 

Billedkunstrådet i Faxe 

Kommune fra 2018-2021. jf. 

plan for vedtagelse af nye 

vedtægter og valg til rådet. 

Begge er vedlagt 
 

Udkast til vedtægter (udarbejdet af arbejdsgruppen 

bestående af Anna, Lotte og Tina) blev diskuteret i 

rådet og der var bred enighed om udkastet indeholdt 

de elementer som er efterlyst. Dvs. udpegning for en 

fireårig periode (så det følger kommunalvalget) og at 

medlemmer kan være medlem af rådet, selvom de 

ikke bor i kommunen (tilhørsforhold). 

  

Udkastet er nu sendt til godkendelse i Plan og 

Kulturudvalget på deres møde den 29. maj 2018. 

vedlagt referatet her. Plan og Kulturudvalget 

godkender nye medlemmer af rådet med ansøgning 

om at blive medlem inden den 5. juni 2018 til 

administrationen. Udpegning af medlemmer vil herefter 

blive godkendt på Plan og Kulturudvalgets møde den 

26. juni 2018. 
 

2. Status på arbejdet med 

rådets 

hjemmesidehttps://tijab6.wixsi

te.com/faxebilledkunstraad 
 
 

Adminsitationen er i dialog med webudvikleren vedr. 

publicering af rådets hjemmeside mv. Opfølgning 

følger. 

 

 

 
3. Nyt fra administrationen: 

 

 

 

 

Invitation fra Statens Kunstfond til fokusgruppe møde i 

Odense vedr. kommunikation om puljen. Kunst i det 

offentlige rum.  

 

Sekretæren har deltaget i mødet i Odense på 

baggrund af Kunstfondens invitation om at komme 

med input til deres puljemateriale, indhold og justering 

af puljer. Sammen med ni øvrige kulturkonsulenter fra 

hhv. Kolding, Slagelse, Lemvig, Ikast-Brande, Holbæk, 

Odense og Faxe kom der gode tibagemeldinger på 

fondes ansøgningsmateriale som vil blive fulgt op på 

hhv. KL. BKFs møder o. lign i fremtiden. Kunstfonden 

arbejder bl. a. på at gøre deres materiale mere 
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målrettet mod kommunernes virkelighed og ikke kun – 

hvad der kan søges til. Input fra kommuner og 

kunstnere, som også er blevet spurgt, skal forelægges 

Legatudvalget til efteråret med henblik på en 

justering/forbedring af kommunikationen omkring 

puljerne på kunstområdet. 

 
4. Nyt fra medlemmerne: 

 

 

 

 

Alaya arbejder på at skaffe fondsmidler til projektet: 

kunst og klima festival i maj 2019. Pt. er er stand by idet 

Musikteatret SAUM har premiere på forestillingen: 

Vølvens dom som turnerer blandt skoleklasser i Faxe 

Kommune og efterfølgende i hele Norden. Alaya er 

scenograf på teaterforestillingen. 

 

 
5. Næste møde (jf. plan for 

vedtagelse og udpegning af 

medlemmer til 

Billedkunstrådet)  

 

 

 

Der er ikke fastlagt noget nyt møde. 

 

6. Evt. 

 

Intet. 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

 

1. Status på nyopstilling af 

Gadetårnet i Seminariets gamle 

have i samarbejde med Peder 

Rasmussen og Karen Bennicke.  

 

2. Status vedr udsmykning af 

husgavle i Haslev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administationen er fortsat i dialog med hhv. Peder 

Rasmussen og Karen Bennecke vedr. en genopstilling af 

Gadetårnet i det gl. Haslev Seminariums park. 

 

 

Administrationen er i dialog med Plan afdelingen vedr. 

en mulig workshop/symposium vedr. hvordan husgavle 

kan udsmykkes. Birgit Brænder foreslog at nogle 

kunststuderende kunne fungere som kuratorer ift. en 

kommende udsmykning primært i Haslev (ledige gavle 

ift. renovering af Jernbanegade). 

 

Referent Tina Møller Jakobsen. 

 
 

 

 

 

 

 


