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FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 10. oktober 2018, kl. 17.30-20.30 

Sted: Rollosalen, Biblioteket i Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe  

Tilstede: Birgit Brænder, Anna Manly, Denis Virlogeux, Lotte Tauber Lassen, Sonja Bjergskov 

Larsen og Tina Møller Jakobsen (sekretær). 

Referat: 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Præsentation af rådets 

medlemmer 
 

 

Kort præsentationsrunde og velkommen til de nye 

medlemmer kunstner Denis Virlogeux og 

landskabsarkitekt fra Plan afdelingen Sonja Bjergskov 

Larsen. 

 
2. Introduktion til rådets arbejde 

(vedlagt) 

 
 

Rådets arbejde og nye vedtægter blev gennemgået. 

Spørgsmål til indholdet i øvrigt kan stiles til rådets 

sekretær. 
 

3. Valg af formand og 

næstformand samt valg af 

stedfortrædere 
 

Formand blev Anna Manly og næstformand blev Lotte 

Tauber Lassen. 

 

4. Rådets handleplan  

 

 

 

Rådets handleplan blev gennemgået og der var 

enighed om at indholdet skal ses på igen ift. at rådet 

nu går i gang med en ny arbejdsperiode frem til 2021.  

Det blev besluttet at der skal afsættes nogle timer til en 

mindre workshop blandt medlemmer om nye forslag, 

ideer eller gamle ideer skal bevares ift. en ny 

indsatsplan. 
 

5. Status på arbejdet med 

rådets hjemmeside: 
https://tijab6.wixsite.com/fax

ebilledkunstraad 
 

Rådets hjemmeside er endnu ikke publiceret. Rådets 

sekretær er ved at undersøge om der er 

uoverenstemmelse mellem det program det er lavet i 

og der hjemmesiden er hostet hos. Sidenhen er 

persondataloven trådt i kraft, hvilket er ensbetydende 

med at al data skal godkendes ift. en dataformidler 

godkendelse. Her samarbejder vi med kommunen 

jurister. Der arbejdes videre med projektet og I skal nok 

blive informeret, når der er mere og fortælle.    

 
6. Status på arbejdet med 

kunstregistrant i Faxe 

Kommune  
 

 

Sekretæren er ved at lægge sidste hånd på en hhv. 

kunstregistrant (ca. 110 værker i det offentlige rum) og 

en kunstvejviser (udvalgte 24 værker af Tine Meyer). 

Registranterne sendes til rådsmedlemmerne. Det er 

planen at de to registranter skal være færdige til 

indvielsen af gadetårnet i seminariets gamle park i 

ultimo 2018/primo 2019. 

https://tijab6.wixsite.com/faxebilledkunstraad
https://tijab6.wixsite.com/faxebilledkunstraad
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7. Nyt/orientering fra 

administrationen:  

 

Dialogmøde om: ”Bring 

kunsten tæt på borgeren” i 

Horsens d. 12. oktober 2018:  

 

Regional billedskole: 

 

 

 

 

 

 

Haslev Station og jernbane – 

150 års jubilæum i oktober 

2020: 

 

 

Netværkstræf med 

Billedkunstrådene i hhv. 

Guldborgsund, Vordingborg 

og Faxe d. 7. november på 

Fuglsang Kunstmuseum 

 

 

 

Kunst og klimafestival 

 

 

 

 

 

 

Sekretæren deltog i mødet. Såfremt Billedkunstrådet 

har lyst til at Statens Kunstfond kommer forbi Faxe er der 

mulighed for det.   

 

Den regionale billedskole er bl.a. finansieret af midler 

fra den regionale kulturaftale. Denne er forlænget til og 

med 2019. Da kulturministeren endnu ikke har 

underskrevet, har alle 6 kommuner økonomisk 

garanteret at skolen kan fortsætte i 2019 mens vi venter 

på ministerens underskrift. 

 

Der arbejdes på en model for hvordan kommunen i 

fremtiden afvikler og festliggøre større bymæssige 

jubilæer. Primo 2019 vil Plan og Kulturudvalget tage 

stilling til dette. 

 

Anna, Denis og Tina deltog i mødet. Desværre var der 

afbud fra Inger Krog (Kulturstyrelsen) vedr. muligheder 

for tilskud til kunstprojekter fra den nye regionale 

kunstpulje. Som tidligere er det tydeligt, at alle 

kunstrådene arbejder med de samme problemstillinger 

og udfordringer. Vi (Faxe) blev endnu engang 

opfordret til at indkalde til et netværkstræf. 

 

En kunstnergruppe fra Permatophia i Karise har fået 

bevilget 70.000 kr. til PR og markedsføring af en kunst og 

klimafestival i maj 2019 af Plan og Kulturudvalgets 

kulturpulje. Jeg har skrevet til Alaya Riefenstahl at hvis 

hun ser at Billedkunstrådet kan have en rolle i projektet, 

så skal hun kontakte formanden. 

 

8. Nyt fra medlemmerne 

 

 

 

Denis Virlogeux arbejder på at indrette Rolloteket i Faxe 

til et udstillingssted for kunst. Sekretæren har aftalt med 

Denis at mødelokalet gennemgås med henblik på at 

forbedre forholdene. Dette sker i samarbejde med den 

ansvarlige kommunale serviceleder.  

 

9. Forslag til mødeplan 

(ordinære møder) i 2019: 

 

1. Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 17.30-21.00 (på 

Villa Galina med fokus på handleplan) 

2. Torsdag d. 11. april 2019, kl. 18-20.30 (oprindeligt 

d. 18/4 men det var skærtorsdag) 

3. Torsdag d. 12. september 2019, kl. 18-20.30 

4. Torsdag d. 28. november 2019, kl. 18-20.30 

 

10. Evt. 

 

Intet. 

 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Orientering om beslutning på 

Plan og Kulturudvalgets møde 

den 25. september 2018 vedr. 

 

 

Sekretæren orienterede om Plan og Kulturudvalgets 

beslutning vedr. forskønnelse af rundkørslen i Faxe. Flere 

af rådets medlemmer undrede sig over, at 
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forskønnelse af rundkørseln i Faxe. 

 

 

 

 

2. Udvikling af området omkring 

Haslev Station – herunder 

anbefaling fra rådet om flytning, 

nedlæggelse eller ny placering 

af værk af Edgar Funch (Sonja B. 

Larsen – præsenterer) 

 

3. Status på nyopstilling af 

Gadetårnet i Seminariets gamle 

park i samarbejde med Peder 

Rasmussen og Karen Bennicke.  

 

 

billedkunstrådet ikke var inddraget i denne beslutning. 

Lotte Tauber Lassen rettede særligt skarp kritik af hele 

beslutningsprocessen i den forbindelse. Sekretæren 

henviste til den politiske beslutning i protokollen.  

 

Sonja Bjergskov Larsen gennemgik projektet og det blev 

besluttet at der skal researches yderligere ift. 

baggrunden for opstillingen af værket. Sonja vil arbejde 

tæt sammen med et arkitektfirmaet ift. 

byfornyelsesprojektet omkring jernbane/posthuset og 

om værket egner til at gen- eller omplaceres. 

 

Gadetårnet forventes at blive genopstillet/indviet 

ultimo 2018/primo 2019. 

 

 

 

 

 

Referent Tina Møller Jakobsen. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


