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FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 12. september 2019, kl. 18.00-21.00 

Sted: Krimien, Rolloteket i Faxe.   

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

Jakobsen (sekretær og referent). 

Afbud: Sonja Bjergskov Larsen.  

Referat: 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Økonomi  Administrationen har udarbejdet budget med 

henblik på forbrug, således at der kan indsendes 

erklæring (vedr. aflæggelse af regnskab) så snart 

som muligt. 

 

Sekretæren laver kontrakter med de tre kunstnere 

(Ingrid, Laila og Bo), så snart der er indgået aftaler, 

så disse også indgår i afregningen. 

 

2. Rådets hjemmeside  

 

 

Sekretæren er indtil videre hjemmesideredaktør.  

 

Alle medlemmer er velkomne til at komme med  

forslag til tilføjelser mv.  

 

https://www.faxebilledkunstraad.dk/ 

 

3. Opfølgning på handleplan 

 

 

 

 

Oplæg fra tre kunstnere: 

 

Form og indhold blev diskuteret ift. oplæg fra 

administrationen. Ønsker og muligheder for 

fastsættelse af datoer til oplæggene blev 

diskuteret. 

 

Følgende blev foreslået: 

 

 Ingrid Kæseler – onsdag den 20. november 

2019, kl. 19-21 

 Laila Westergaard – lørdag den 8. februar, 

22. februar eller 29. februar, kl. 11-13 

 Bo Karberg – lørdag den 18. april eller 25. 

april, kl. 11-13 

 

Sekretæren kontakter de tre kunstnere med 

https://www.faxebilledkunstraad.dk/
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henblik på en afklaring.  

 

Ligeledes skal der laves aftaler med hhv. 

Skovfogedstedet, Vibeengskolen og Hylleholt 

kirke/menighedsråd med henblik på aftale om 

kaffe og pris. Og Hylleholt gerne et lokale, hvor 

deltagerne kan sidde ned efterfølgende ift. 

oplæg fra Laila. 

 

Det blev besluttet at tage 50 kr. pr. deltager via 

Place2book.  (på den måde kan vi også følge 

med i tilmeldingen). 

 

Lotte undersøger om evt. grafisk opsætning mv. 

kan udføres mod betaling. Deadline for  

færdiggørelse af ”folderen” evt. enkeltvis (i samme 

stil/koncept) er 20. oktober 2019. 

 

Der skal ligeledes afsættes tid til PR og formidling. 

Oplæggene lægges på rådets hjemmeside, 

sendes til pressen og øvrige interesserede fx 

kunstforeninger mv. 

 

Kunstvejviser 

 

Forslag til justeringer af forordet blev aftalt på 

mødet. Det blev besluttet at Anna laver et udkast 

som sendes til medlemmernes godkendelse. 

 

Vejviseren sættes på næste ordinære møde i 

Billedkunstrådet,som første punkt med henblik på 

gennemgang.  

 

Publikationen trykkes og lægges på rådets 

hjemmeside. 

 

4. Nyt/orientering fra 

administrationen 

 

 

 

 

ØSM og udstillingsforhold 

Museet har netop åbnet deres første udstilling. Det 

blev besluttet, at der fortsat arbejdes på at 

kontakte museet f. eks. I forbindelse med udstilling 

af Stine Florians kultegninger og i anledning af 100 

året for hendes dødsår i 2021.  

 

Sekretæren vender dette med hhv. Arkivet og 

ØSM. 

 

Udstillingsforhold og betingelser 

Den 10. september blev der afholdt møde med 

kunstforeninger om ønsker og behov for udstyr til 
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kunstudstillinger i Kultunariet. Referat fra mødet 

sendes til deltagerne og til medlemmerne af 

Rådet. 

 

Udstilling af Stine Florian kultegninger 

Arkivet vil gerne udstille kultegningerne igen, men 

der er brug for korrekt indramning og udvælgelse. 

Arkivet vil gerne samarbejde med Billedkunstrådet 

om opgaven evt. i samarbejde med ØSM. Se 

første punkt. 

 

Retningslinjer vedr. udstilling i Rollosalen 

Her er der snarer tale om begrænsninger og ikke 

retningslinjer. Der må ikke benyttes podier eller 

glasskabe til udstilling, da det fylder for meget ift. 

at rumme skal bruges til primært mødevirksomhed. 

Rådet foreslår at der afsættes 1 eller 2 måneder 

om året, hvor det alene benyttes til kunstudstilling 

uden begrænsninger. 

 

Sekretæren vender forslaget med de relevante 

biblioteksfolk, som er ansvarlige for mødefaciliteter 

og udstillinger. 

 

Konference i Aarhus den 6. november 

Det blev aftalt, at når program og tilmelding til 

konferencen kommer, sendes den videre til rådets 

medlemmer.  

 

Malerier af Herman Petersen 

Kælderen på Tingvej i Haslev skal ryddes. Der er 

truffet aftale med ØSM om at opbevare 

malerierne på korrekt vis i deres kælder. 

Malerierne ejes af Faxe Kommune. Det kan 

komme på tale at kommunen på sigt lejer/låner 

opbevaringsplads til malerierne. 

 

Haslev by 150 år i 2020 

Byjubilæet fejres og såfremt Rådet ønsker at 

sættes initiativer i gang eller søge om midler til 

dette, er der tid nok endnu. F.eks. statslige puljer 

eller huskunstnerordninger. 

 

5. Nyt fra medlemmerne 

 

 

 

 

 

Intet at berette. 
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6. Mødeplan (ordinære møder) i 

2019: 

 

 

 

 

 Torsdag d. 28. november 2019, kl. 18-21 

(mødelokale endnu ikke besluttet) 

 

 

7. Eventuelt 

 

Denis foreslog at Billedkunstrådets vedtægter 

ændres, således at punkt nummer tre kommer til 

at hedde:  

 
 At støtte og formidle kunst udstillinger i kommunen, 

herunder rådgive om kunstindkøb. Et årlig budget 
bevilliges til formålet 

 

Punktet og diskusionen tages op på næste 

ordinære møde. 

 

 

 

 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Opfølgning vedr. ombygning 

af Haslev Station – 

omplacering /ny kunst v/ 

Sonja Bjergskov Larsen.  

 

 

 

 

Intet nyt at berette.  

 

 

 

 

 


