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FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 8. marts 2018, kl. 17.30-20.30 

Sted: KØS, Nørregade 29, 4600 Køge 

Tilstede: Birgit Brænder, Lotte Tauber Lassen, Anna Manly og Tina Møller Jakobsen 

(sekretær). 

Afbud: Alaya Riefenstahl.  

Referat: 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Der skal udarbejdes en plan 

for ændring af vedtægter, 

sammensætning af rådet jf. 

Billedkunstrådets vedtægter   
 

Det blev besluttet at nedsætte et lille udvalg 

bestående af hhv. Anna og Lotte vedr. oplægt til 

justering af rådets vedtægter. Sekretæren laver første 

udkast. 

 

Det blev besluttet først at tilpasse vedtægterne, så de 

følger byrådets valgperiode dvs. 2018-2021. Planen er 

at justerer vedtægterne til dette, så de kan blive 

godkendt på Plan & Kulturudvalgets møde i maj og 

herefter afholde valg til rådet med efterfølgende 

godkendelse af nye medlemmer i Plan & 

Kulturudvalget i juni 2018. 

 

Dermed genbesættes den vakante plads ikke.   

 

Til dette referat har sekretæren udarbejdet et forslag til 

en procesplan frem mod godkendelse af nye 

vedtægter samt valg til rådet og godkendelse af nye 

medlemmer. 

 
2. Status på arbejdet med 

rådets hjemmeside, korrektur 

og plan for lancering:  

https://tijab6.wixsite.com/faxebilledkunstraad 
Lotte har afholdt et arbejdsmøde med Tanja 

Schellerup, som har konstrueret hjemmesiden. Rådets 

hjemmeside vil kunne blive lanceret indenfor ca. 14 

dage, og der skal tages beslutning om hvem som skal 

vedligeholde den efterfølgende. 
 

3. Nyt fra administrationen:  
 

 

Rådet har modtaget grundtilskud på 25.000 kr. fra 

Statens Kunsfond for perioden 20. februar til 20. marts 

2019.  

4. Nyt fra medlemmerne: 

 
Tine Meyer har besluttet at trække sig fra rådets 

arbejde. Det blev besluttet at købe en buket blomster til 

Tine, som tak for det store arbejde hun har lavet siden 

rådets start i 2012.  
 

5. Næste møde  Der blev ikke aftalt noget nyt møde, men hvis plan 

https://tijab6.wixsite.com/faxebilledkunstraad
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vedr. godkendelse af vedtægter og valg til rådet skal 

gennemføres før sommerferien er bedste bud ultimo 

april fx torsdag d. 26. april kl. 18-20.30. 

 
6. Eventuelt 

 
Ingenting under eventuelt. 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Status og videre planer for 

gennemgang af oversigt vedr. evt. 

flytning, renovering mv. af kunst i det 

offentlige rum i Faxe Kommune. 

 

 

2. Status på fondsansøgning til Sub Mari 

(kunstnerisk udsmykning af 

rundkørslen i Faxe). 

 

 

 

 

 

 

3. Status på nyopstilling af Gadetårnet i 

Seminariets gamle have i 

samarbejde med kunstnerne Peder 

Rasmussen og Karen Bennicke. 

 

 

 

 

4. Henvendelse fra borger vedr. udsmykning af 

husgavl på Torvet i Haslev. Orientering fra møde 

med Plan afdelingen mv. Henvendelse vedlagt. 

 

Administrationen har modtaget en henvendelse 

vedr. udsmykning af husgavle i Haslev. 

Planafdelingen i Faxe Kommune har udtrykt ønske 

om at deltage i evt. fremtidigt samarbejde omkring 

et evt. projekt, hvilket medlemmerne af rådet, 

mente var en god ide. 

 

Det blev besluttet at sekretæren tager kontakt til 

Planafdelingen igen og laver et bud på en 

inspirationsaften vedr. kuratering og oplæg fra 

eksempelvis Holbæk Art.  

 

Sekretæren kvitterer derfor overfor den person som 

har henvendt sig vedr. udsmykning af husgavle, 

med besked om, at der er igangsat et samarbejde 

på tværs af de to centre Plan & Miljø, Center for 

Kultur, Frivillighed & Borgerservice og det 

kommunale Billedkunsråd vedr. en plan for 

kunstnerisk udsmykning af husgavle mv. 

 

 
Punktet er udsat til næste møde. 

 

 

 

 
 

Sekretæren har afholdt sparringsmøde/statusmøde 

med hhv. Jane Dolmer samt Lena Ignestam og 

Carina Zunino vedr. status på fundraising til Sub 

Mari. Indtil nu er der ikke kommet nogle fondsmidler 

til projektet. Der skal foreligge en status/afrunding 

på projektet indtil nu til Plan & Kulturudvalgets møde 

i april 2018. 

 
Kulturchef Benny Agergaard, Seniorrådgiver fra 

Center for Ejendomme John Birkegaard samt kultur- 

og fritidskonsulent Tina Møller Jakobsen havde 

møde med Karen Bennicke og Peder Rasmussen 

fredag d. 9. marts vedr. bud på en 

økonomisk/kunstnerisk løsning på en evt. 

genoprejsning af gadetårnet. Efter mødet, der var 

positivt arbejdes der nu videre med en teknisk 
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løsning (og økonomisk bud på dette) ift. 

fundamentet. Hvis det lykkes skal Tårnet genrejses i 

Seminariet have. 

 

 

Referent Tina Møller Jakobsen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


