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FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 25. april 2019, kl. 18.00-20.30 

Sted: Rollosalen, Biblioteket i Faxe, 4640  

Tilstede: Birgit Brænder, Sonja Bjergskov Larsen, Anna Manly, Lotte Tauber Lassen og Tina 

Møller Jakobsen (sekretær og referent). 

Afbud: Denis Virlogeux.  

Referat: 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Oplæg og snak om rådets 

fokusområder de næste to år 

samt rådsmedlemmernes rolle 

jf. vedtægterne. 

 

Fra sidste møde var der bud på initiativer og 

aktiviteter som kan indgå i rådets handleplan for 

de næste to år.  

 

Det blev besluttet at tage punktet op igen på 

mødet den 25. april 2019 pga. afbud til mødet i 

januar 2019. 

 

Bud og forslag blev gennemgået på mødet og 

vedlagt dette referat er nu en komplet oversigt 

over de ideer og forslag som rådet skal være 

enige om at godkende på mødet den 20. juni – for 

handleplansperioden 2019-2020. 

 

2. Stedfortrædere ift. vedtægter 

for rådet 

 

Jf. vedtægterne skal rådets medlemmer udpege 

stedfortrædere. Medlemmerne kontakter 

relevante kunstnere mv. som opfylder kravene og 

som måtte være interesseret.  

 

3. Økonomi – ift. afregning 

Statens Kunstfond 

 

 

 

 

 

 

Administrationen har endnu ikke hørt fra 

Kulturstyrelsen om en ny dato for udsættelse af 

indsendelse af erklæring (vedr. aflæggelse af 

regnskab). 

 

Med henblik på at få anvendt midler jf. 

retningslinjer og til formålet: 

 

Det blev besluttet at der indhentes tilbud fra hhv. 

Ingrid Kræseler, Bo Karberg og Laila Westergaard 

om foredrag for borgere og andre interesserede. 

Foredragene planlægges til efteråret. Sekretæren 

indhenter tilbud og gør status på næste møde. 
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Det blev besluttet at udgifter til betaling af trykning 

af Kunstregistranten og Kunstvejviseren betales af 

Billedkunstrådets midler. 

 

Der afsættes også midler til arbejdsgruppen vedr. 

formidling mv. af Stine Florian og kontakt med 

Frederiksborg Museum (se punkt 5). 

 

4. Status på arbejdet med rådets 

hjemmeside  

 

 

 

 

 

Vedr. Kunstvejviseren 

Hjemmesiden er nu publiceret.  

https://www.faxebilledkunstraad.dk/ 

 

Det blev aftalt at administration, indhold, 

webredaktør mv. bliver et særskilt punkt på næste 

møde. 

 

Det blev besluttet at Billedkunstrådet er afsender 

på Kunstvejviseren og at Anna er redaktør på 

forord osv. Forord mv. godkendes af rådet inden 

trykning og upload på rådets hjemmeside. 

 

5. Ny kultur og fritidspolitik 2020-

2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen er i gang med en række 

dialogmøder om input til ny kultur- og fritidspolitik 

2020-2024.  

 

I den forbindelse høres også en række fagudvalg 

på hhv. kultur og fritidsområdet. 

 

Alle input samles og præsenteres på Plan & 

Kulturudvalgets møde den 25. juni 2019. 

 

På mødet kom medlemmerne af Billedkunstrådet 

frem til følgende: 

 

 Etablering af et permanent udstillingssted 

og oprettelse af udstillingssted for 

miniaturekunst, hvor de fysiske rammer og 

sikkerhedsforanstaltninger er egnede til at 

kunne tiltrække kunstnere både nationalt 

og internationalt – samt formidling 

 

 Etablering af et permanent børnekulturhus, 

meget gerne sammen med 

udstillingsfaciliteter og kulturhus generelt, så 

mange ønsker er samlet og lokaliteten har 

et stort flow af daglige brugere. Af 

lokaliteter kan der fx peges på Kulturnariet, 

B&W-bygningen eller som en del af det nye 

museum i Faxe. 

 

https://www.faxebilledkunstraad.dk/
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Øvrige beslutninger 

 

 

 

 

 Bevilling af økonomi til kunst i det offentlige 

rum, ved større anlægsprojekter som dels 

har en økonomi af en vis størrelse, og dels 

har en central placering eller funktion i 

kommunens byer, og hvor kunsten ses og 

opleves af mange i dagligdagen. En sådan 

kunstpulje kan fx udmøntes når der bygges 

skoler, daginstitutioner, ældrecenter eller 

lignende, samt ved større byrumsprojekter. 

 

 Etablering af en land-art event med 

fremstilling af permanente og midlertidige 

værker rundt omkring i kommunen. 

Arrangementet kan være med fx 4 års 

mellemrum og med deltagelse af både 

lokale og inviterede kunstnere for 

deltagelse.  

 

Det blev besluttet at der nedsættes et lille udvalg: 

Anna, Birgit og Lotte som kontakter Frederiksborg 

Museum (portrætter) og hører om de har interesse 

i at udstille Stine Florian kultegninger. 

6. Nyt/orientering fra 

administrationen:  

 

Kunst og naturfestival JORD – afviklet 

fra 2. – 6. maj 2019 

 

 

Regional billedskole og kulturaftale 

fra 2020 

 

 

 

 

 

Det blev besluttet at rådet kontakter arrangørerne 

bag festivalen med henblik på en snak om input til 

en festival evt. næste år.   

 

Pga. valget kan der ikke siges noget om evt. ny 

kulturaftale fra 2020. Såfremt en ny aftale ikke 

kommer i hus, kan det forventes, at der bliver tale 

om et ”forlængelses år”. Dvs. at økonomi og 

projekter fortsætter i 2020. Fortsættelse følger. 

 

7. Nyt fra medlemmerne: Intet. 

 

8. Mødeplan (ordinære møder) i 

2019: 

 

1) Torsdag d. 20. juni 2019,  

kl. 18-21 

2) Torsdag d. 12. september 

2019, kl. 18-21 

3) Torsdag d. 28. november 2019, 

kl. 18-21 

 

Planlagte møde for resten af året.  
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9. Eventuelt 

 

Intet under eventuelt. 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Opfølgning vedr. ombygning 

af Haslev Station – 

omplacering /ny kunst v/ 

Sonja Bjergskov Larsen.  

 

 

2. Rundkørsels projektet.  

 

 

 

Sonja undersøger fortsat om baggrunden for 

kunstnerens tanker og inspiration om hvad værket 

fortæller. Sonja vil muligvis rettet henvendelse til 

offentligheden, for at høre om nogen ved hvad 

baggrunden for værket er? 

 

Projektet indvies den 20. juni kl. 15. 2019.  

 

 

 

 

 


