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FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 20. juni 2019, kl. 18.00-20.30 

Sted: Kultunariet, mødelokale stuen, 4690 Haslev.   

Tilstede: Denis Virlogeux, Sonja Bjergskov Larsen, Anna Manly, Lotte Tauber Lassen og Tina 

Møller Jakobsen (sekretær og referent). 

Afbud: Birgit Brænder.  

Referat: 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Økonomi ift. afreging med 

Statens Kunstfond. 

Administrationen har endnu ikke hørt fra 

Kulturstyrelsen om en ny dato for udsættelse af 

indsendelse af erklæring (vedr. aflæggelse af 

regnskab). 

 

Sekretæren arbejder på at indhente priser og 

tilbud på hhv. oplæg og trykning af Vejviser, så de 

kan indgå i indrapportering og erklæringen kan 

indsendes. 

 

2. Rådets hjemmeside  

 

Drøftelse om indhold og det videre 

arbejde omkring hjemmesiden 

 

Sekretæren er indtil videre hjemmesideredaktør.  

 

Alle medlemmer er velkomne til at komme til 

forslag til tilføjelser mv.  

 

https://www.faxebilledkunstraad.dk/ 

 

Der arbejdes videre på katalog over professionelle 

kunstnere i Faxe Kommune. 

 

3. Opfølgning på handleplan 

 

 

 

 

Oplæg fra tre kunstnere: 

 

Det blev besluttet at inviterer Laila Westergaard, 

Bo Karberg og Ingrid Kræseler til oplæg/foredrag i 

løbet af efteråret og vinteren 2019/2020. 

 

Denis kontakter Bo Karberg for at høre om han er 

interesseret. 

 

Sekretæren kontakter dem efterfølgende, for at 

høre om fortrukne tider. Der udarbejdes et lille 

katalog. Honorar vil være ca. 5.000 kr. (BKF tarif 

incl. kørsel) 

https://www.faxebilledkunstraad.dk/
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Det tilstræbes at arrangementet afholdes på 

stedet (hvor kunstnerens udsmykning er), men at 

der ses på indendørs og udendørs ift. værkernes 

placering. Oplæg af kunstneren på ca. 45 

minutter samt lidt tid til spørgsmål. Efterfølgende 

kaffe og kage. 

 

Det overvejes om der skal være en symbolsk 

betaling på ca. 50 kr. via f. eks. Place2book (på 

den måde kan vi også følge med i tilmeldingen). 

 

Sekretæren udarbejder forslag til program/folder, 

som behandles på næste møde. 

 

En foreløbig plan kan være: 

 

 Ingrid Kræseler – efteråret 2019 

 Laila Westergaard – vinteren 2019/2020 

 Bo Karberg – forår 2020 

 

Kunstvejviser 

 

Det blev besluttet at sekretæren sender 

kunstvejviseren til alle medlemmer. Her vil der 

være mulighed for korrektur og eller andre 

korrektioner. Billedkunstrådet er afsender på 

publikationen, som også lægges på rådets 

hjemmeside. Anna laver udkast til forord. 

 

Publikationen kan evt. lanceres på det første 

oplæg/arrangement af en lokale kunstner. 

 

4. Nyt/orientering fra 

administrationen 

 

 

 

 

ØSM og udstillingsforhold 

 

Sekretæren kontakter Marianne Rimmen fra 

Arkivet for at høre om de har planer om udstilling 

af Stine Florian og på hvilken måde de blev 

udstillet i Arkivet sidst. 

 

Efterfølgende kan der følges op på henvendelse til 

Frederiksborg Museum, som har specialiserede sig i 

portrætmalerier. 

 

Sekretæren følger op på dialog med Østsjællands 

Museum omkring udstillingsfaciliteter i de nye 

faciliteter på Rådhusvej 2 i Faxe – f. eks. Stine 

Florian udstilling med foredrag om genren. 

 



3 
 

5. Nyt fra medlemmerne 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke længere muligt at placere 

podier/montre i Rollosalen, når der skal udstilles. 

Sekretæren vil rette henvendelse til Biblioteket for 

at høre om der evt. kan udarbejdes en sæt 

retningslinjer ifm. udstillinger i mødelokalet 

(Rollosalen) 

6. Mødeplan (ordinære møder) i 

2019: 

 

 

 

 

 Torsdag d. 12. september 2019, kl. 18-21 

(mødelokale endnu ikke besluttet) 

 

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

(mødelokale endnu ikke besluttet) 

 

 

7. Eventuelt 

 

Intet under eventuelt. 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Opfølgning vedr. ombygning 

af Haslev Station – 

omplacering /ny kunst v/ 

Sonja Bjergskov Larsen.  

 

 

 

 

 

 

Intet nyt at berette.  

 

 

 

 

 


