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REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 28. november 2019, kl. 18.00-21.00 

Sted: Rollosalen i Faxe.   

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

Møller Jakobsen (sekretær og referent). 

Afbud: Birgit  Brænder.   

Referat: 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Stikprøvekontrol 

 

Sekretæren udarbejder udkast til regnskab og 

beretning, som sendes til rådsmedlemmer, før det 

indsendes til Kunstfonden. Deadline er 19. 

december 2019. 

 

2. Opfølgning på rådets 

handleplan:  

 

 

Plan for foredragsrække med tre kunstnere i 

foråret blev drøftet. 

 

Tina arbejder videre med de praktiske oplysninger 

til folderen, som skal være færdig i uge 3. 

 

Lotte laver design og efterfølgende skal den 

trykkes – der hvor både kunstregistrant og 

vejviseren er trykt.  

 

Der tages 40 kr. pr. person for deltagelse. Gebyr 

udgør 4,75 kr. Bestilling af billetter via Place2book 

og via rådets hjemmeside. 

 

3. Kunstvejviser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøftelse vedr. ændring af 

Forslag til forord til kunstvejviser udarbejdet af 

Anna blev drøftet. Det blev besluttet at det 

endelige forslag sendes til sekretæren, så det kan 

anvendes.  

 

Kunstvejviseren vil herefter blive færdig redigeret. 

Der er sendt anmodning til trykkeriet om pris på 

trykning af 150 eksemplarer.  

 

Det tilstræbes at publikationen er færdig til det 

første foredag/talk med Laila Westergaard den 8. 

februar 2020.  

 

Denis foreslog at Billedkunstrådets vedtægter 
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vedtægterne (forslag fra Denis) 

 

 

 

 

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 

 

Drøftelsen gik på om rådet på sigt skal have 

midler, så de kan uddele støtte til ansøgere, som 

vil lave kunstneriske projekter i Faxe Kommune. 

 

Eller rådet kan være behjælpelig/vejlede, når og 

hvis kommunen søger fondsmidler til kunstneriske 

projekter/udsmykning eller lign. 

 

Det blev besluttet, at rådsmedlemmerne skal 

orientere sig på andre Billedkunstråds hjemmesider 

om deres procedure for dette til næste møde. 

 

4. Nyt/orientering fra 

administrationen 

 

 

 

 

ØSM og udstillingsforhold 

Sekretæren har rettet henvendelse til ØSM med 

forslag om at museet i samarbejde med 

Billedkunstrådet og Arkivet laver en udstilling med 

Stine Florian i 2021. Udstillingen vil passe ind i 

museet formål og have til formål at afprøve 

udstillingsformer og metoder. Anledningen er 100 

året for Stine Florians død i 1921. Vi afventer svar 

fra ØSM om de er interesseret i et samarbejde 

omkring udstillingen. 

 

Haslev 150 år i 2020 

Der er nedsat en styregruppe vedr. initiativer for 

fejring af Haslev som stationsby 150 år i 2020. Der 

er afsat 400.000 kr. på kommunens budget med 

henblik på støtte til projekter/events i anledningen 

af jubilæumsåret. 

 

Bogmesse i Haslev 1. februar 2020 

Der afholdes bogmesse på biblioteket i Haslev 

lørdag den 1. februar 2020. Arbejdsgruppen bag 

bogmessen ønsker at de tre billedskolehold for 

børn og unge udsmykker ”børne- og 

ungeområdet” på bogmessen. Lotte hjælper med 

kontakter til de to øvrige billedskolelærere. 

 

Kultur- og fritidspolitik 2020-2024 

Den nye politik er sendt i høring til alle udvalg samt 

råd og nævn i Faxe Kommune. Politikken 

behandles på næste møde i Billedkunstrådet 8. 
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februar og sendes ud sammen med dette referat. 

 

5. Nyt fra medlemmerne 

 

Intet at berette. 

 

6. Mødeplan (ordinære møder) i 

2020: 

 

 

 

 

 Torsdag d. 6. februar 2020, kl. 18-21 

(mødested: Rollosalen, biblioteket i Faxe) 

 Torsdag den 14. maj 2020, kl. 18-21 

(mødested: Rollosalen, biblioteket i Faxe) 

 

 

7. Eventuelt 

 

Intet at berette. 

 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Opfølgning vedr. ombygning 

af Haslev Station – 

omplacering /ny kunst v/ 

Sonja Bjergskov Larsen.  

 

 

 

 

Skulpturen af Edgar Funch flyttes lidt ift. den 

endelige udformning af området. 

 

 

 

Egnede lokaler til udstilling, værksted mv. 

Det blev besluttet at de rådsmedlemmer som kan, 

får en besigtigelse af bygningerne på den gamle 

Haandværkerhøjskole i Haslev. Bygningerne har  

tidligere huset Nordens eneste stenhuggerskole. 

(oprettet 1980). Bygningerne ejes i dag af EUC. 

 

Tina og Sonja undersøger om en omvisning i januar 

2020 er mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


