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FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 31. januar 2019, kl. 17.30-20.30 

Sted: Udvalgslokalerne (møderum 3), Søndergade12, 4690 Haslev 

Tilstede: Birgit Brænder, Denis Virlogeux, Sonja Bjergskov Larsen og Tina Møller Jakobsen 

(sekretær). 

Afbud: Anna Manly og Lotte Tauber Lassen. 

Referat: 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Oplæg og snak om rådets 

fokusområder de næste to år 

samt rådsmedlemmernes rolle 

jf. vedtægterne. 

 

Pga. afbud til mødet, var der enighed om at skyde 

snakken om rådsmedlemmernes rolle jf. 

vedtægter og masterplan. 

 

Men det blev besluttet at gennemføre en lille 

brainstorm af opgaver som rådet kan arbejde 

med ift. hvad har vi i dag?, 

synliggørelse/indsatsområder og kunstneriske 

aktiviteter i fremtiden jf. handleplan (2 årig) 

 

Resultatet er vedlagt denne dagsorden. Der 

arbejdes videre på næste møde. 

 

Det blev besluttet at sekretæren arbejder på et 

forslag til en model/bud på seminar/debatforum 

for professionelle kunstnere i Faxe Kommune. 

Initiativtager er Billedkunstrådet og overskriften kan 

være: ”Hvordan står det til med kunsten i Faxe 

Kommune?”. 

 

2. Stedfortrædere ift. vedtægter 

for rådet 

 

Jf. vedtægterne skal rådets medlemmer udpege 

stedfortrædere. Sekretæren vil kontakte Alaya for 

at høre om hun skulle være interesseret i at være 

stedfortræder.  

 

3. Økonomi – ift. afregning 

Statens Kunstfond 

 

 

 

 

 

 

Der skal afregnes med kunststyrelsen senest d. 20. 

marts 2019. Sekretæren snakker med vores 

konsulent i Styrelsen med henblik på at få rykket 

regnskabsaflæggelse til efteråret.  

Der resterer ca. 24.000 kr. som skal anvendes til 

rådets arbejde. 
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4. Status på arbejdet med rådets 

hjemmeside 

https://tijab6.wixsite.com/faxe

billedkunstraad  

 

Hjemmesiden er nu godkendt af juristerne ift. 

persondataloven.  

 

Det koster 750 kr. at offentliggøre den via Wix. 

Dette vil blive udført snarest. 

Bemærk at hjemmesiden nu kan tilgås både via 

Smartphone, Ipad og PC. 

 

5. Kunstregistrant og kunstvejviser 

i Faxe Kommune  

 

 

Kunstregistranten blev gennemgået og der var 

enighed om at Anna og Tina koordinerer ift. 

endeligt forord. Udgivelse mv. aftales nærmere 

med Kommunikationsafdelingen i Faxe Kommune. 

Faxe Kommunes Arkiver lægger ISBN nummer til. 

 

Kunstvejviseren blev gennemgået. Der er stor 

interesse for formidling af den eksisterende kunst i 

det offentlige rum. Vejviseren kan være en god 

start på en ”turnus”, hvor der opdateres ca. hvert 

andet år via hjemmesiden. Men at formidlingen 

skydes i gang med en trykt folder. Faxe Kommunes 

Arkiver lægger ISBN nummer til. Afsenderen af 

kunstvejviseren kan med fordel være 

Billedkunstrådet. Tina og Anna koordinerer ift. 

forordet. 

 

Ny Kultur- og fritidspolitik 2020-2024 – 

input fra Billedkunstrådet, workshop 

link: 

https://www.faxekommune.dk/dags

orden/plan-kulturudvalget-27-11-

2018 

 

 

Det blev aftalt at der laves en lille workshop på 

næste møde om Rådets input til en ny Kultur- og 

fritidspolitik fra 2020-2024. 

Nyt/orientering fra administrationen:  

 

Haslev Station og jernbane – 150 års 

jubilæum i oktober 2020 – link til 

dagsorden til PKU d. 22. januar: 

https://www.faxekommune.dk/dags

orden/plan-kulturudvalget-22-01-

2019 (sag nr. 4) 

 

Kunst og naturfestival – afvikles fra 2. 

– 6. maj 2019 

 

Henvendelse vedr. statuerne taler 

(Isabella Møller) 

 

 

 

 

Der er afsat midler til projektet via Kulturpuljen i 

2019 og 2020. En nedsat arbejdsgruppe, skal tage 

stilling til hvordan jubilæet skal fejres. Sonja og Tina 

holder Rådet orienteret, såfremt Rådet kan 

tænkes at få en rolle, eller at der er ønsker om det. 

 

 

Festivalen afvikles som planlagt og sekretæren 

kontakter Alaya for at høre om nyt. 

 

Tilbuddene koster mellem 35.000 kr. og 65.000 kr. 

Rådet var enige om at det var et fint projekt, men 

at det egnede sig bedst til en festival og havde 

svært ved at stå alene. Der gives besked til 

https://tijab6.wixsite.com/faxebilledkunstraad
https://tijab6.wixsite.com/faxebilledkunstraad
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-27-11-2018
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-27-11-2018
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-27-11-2018
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-22-01-2019
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-22-01-2019
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-22-01-2019
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Østsjællands Museum 

 

 

Isabella Møller om denne beslutning. 

 

Museets administration er nu flyttet ind i de 

tidligere rådhusbygninger til gl. Fakse Kommune. 

De planlægger udstillinger og sekretæren har talt 

med ledelsen om muligheden af at 

Billedkunstrådet vil kunne lave udstillinger i deres 

udstillingsfaciliteter. Fx er de meget intereseret i 

Stine Florian. De har også en stor foredragssal. I er 

velkomne på et besøg. 

 

Nyt fra medlemmerne: 

 

Denis – status på Rollosalens udstyr 

mv. ift. kunstudstillinger 

 

 

 

 

Denis refererede fra arbejdsgruppen Kunst & 

Designs kommende kunstudstillinger i Rollosalen i 

Faxe. Der er planlagt udstilling hver måned. 

Oversigt og betingelser er vedlagt referatet til 

orientering. 

 

Denis ville gerne have ført til referat, at 

Billedkunstrådets medlemmer senest ultimo marts, 

skal meddele Denis, om de som råd gerne vil stå 

som kurator for udstillingen i oktober 2019. 

 

Mødeplan (ordinære møder) i 2019: 

 

1. Torsdag d. 18. april 2019, kl. 18-

20.30 

2. Torsdag d. 12. september 

2019, kl. 18-20.30 

3. Torsdag d. 28. november 2019, 

kl. 18-20.30 

 

 

Pga. afbud til mødet, blev det besluttet at afholde 

et ekstra møde i rådet inden sommerferien. 

 

Forslag er nu: 

 

 Torsdag den 25. april 2019, kl. 18-21(sted?) 

 Torsdag den 20. juni 2019, kl. 18-21 (sted?) 

 

Den 18. april er skærtorsdag og bortfalder derfor. 

 

Møderne i september og november fastholdes. 

 

Eventuelt 

 

Intet under eventuelt. 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Opfølgning vedr. ombygning 

af Haslev Station – 

omplacering /ny kunst v/ 

Sonja Bjergskov Larsen.  

 

 

2. Info vedr. status på nyopstilling 

af Gadetårnet i Seminariets 

gamle have i samarbejde 

 

 

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? 

 

Gadetårnet er ved at blive genoprejst i Haslev 

Seminariums gamle park. Karen Bennicke og 

Peder Rasmussen har tilsyn med processen og 



4 
 

med Peder Rasmussen og 

Karen Bennicke  

 

Rundkørsels projektet.  

 

med de involverede håndværkere. Info om 

indvielse mv. følger snarest muligt. 

 

Link til orienteringpunkt på Plan og Kulturudvalgets 

møde d. 22. januar 2019 vedr. rundkørslen i Faxe 

samt bilag: 

 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-

kulturudvalget-22-01-2019 

 

 

 

Referent Tina Møller Jakobsen. 
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