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REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato og sted: Torsdag d. 11. november 2021, kl. 18-21 (Novellen, biblioteket i Haslev) 

Tilstede: Anna Manly, Lotte Tauber Lassen, Denis Virlogeux og Tina Møller Jakobsen. 

(sekretær og referent). 

Afbud: Sonja Bjergskov Larsen. 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

Opfølgning på rådets handleplan Kunst på stedet 

 

Det blev aftalt at sekretæren kontakter kunstnerne 

om følgende datoer for deres foredrag: 

 

 Ingrid Kæseler – lørdag den 30. april 2022, 

kl. 11 

 Bo Karberg – lørdag den 11. juni 2022, kl. 11 

 

Efter datoerne er lagt fast, aftales det nærmere ift. 

PR og formidling af foredragene. 

 

Billedkunstråd – ny valgperiode 2022-

2025 

 

 

 

 

 

Administrationens oplæg til modeller for ny 

valgperiode 2022-2025 blev drøftet. 

 

Rådet besluttede at anbefale model nr. 2 – som er 

en fortsættelse af nuværende model.  

 

Modellerne er vedlagt dette referat som bilag. 

 

Denne anbefaling er sendt videre til Plan & 

Kulturudvalget for ny periode. Sagen behandles 

på deres møde den 7. december 2021. 

 

Link: 

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

kulturudvalget-07-12-2021 (sag nr. 155) 

 

Nyt fra medlemmerne 

 

 

Ingen medlemmer fra Billedkunstrådet i Faxe var 

repræsenteret ved Netværkstræffet på Fuglsang 

Kunstmuseum den 2. november 2021. 

 

Nyt fra administrationen 

 

 

 

Opfølgning på henvendelse fra Vindbyholtgaard 

Henvendelsen blev drøftet og sekretæren tager 

kontakt til Vindbyholtgaard med henblik på aftale 

om besøg.  

 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-07-12-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-07-12-2021
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Henvendelse vedr. gavlmalerier i Haslev 

Henvendelsen blev drøftet. Sekretæren svarer, at 

ideen er rigtig god. Billedkunstrådet ser gerne, at 

det er en større gruppe af borgere evt. 

supporteret af handelsstandsforening eller andre 

som sammen sender en fælles henvendelse/ønske 

og budget for et evt. projekt. Projektet er i 

væsentlig grad udsmykning i det offentlige rum og 

bør derfor tage afsæt i en demokratisk proces. 

 

Henvendelse vedr. Klimasymbol – installation i 

Faxe 

Henvendelsen blev drøftet. Sekretæren svarer at 

Billedkunstrådet sætter pris på ideen og forslaget. 

Men Faxe Kommune har senest opstillet 

midlertidigt/permanent kalkblokke fra kalkbruddet 

på Gefionpladsen i Faxe ladeplads. Der er pt. ikke 

planer om andre projekter med kalkblokke. 

 

Mødeplan 

 

 

Møde i Billedkunstrådet den 9. december 2021 er 

aflyst. 

 

 Ordinært møde (forslag) torsdag den 10. 

februar 2022, kl. 18-20.30 (stedet er endnu 

ikke fastlagt) 

 

Eventuelt. 

 

Intet.  

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

 

 

Skulpturen Rimfaxe & Skinfaxe på Vinkældertorvet 

 

Center for Ejendomme har renoveret 

Vinkældertorvet i Faxe. I den forbindelse har de 

kontaktet Østsjællands Museum (ØSM) for at høre 

om det er muligt at renovere skulpturen.  

 

ØSM har henvist til Det Kongelige Danske 

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 

Konservering – Konservatorskolen. Der er pt. ingen 

svar herfra.  
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Billedkunstråd – mulige fremtidige modeller:  
 
 Opgaver Økono

mi 

Plus (fordel) Minus 

(ulempe) 

Bemærkning

er 
Model 1  

Intet råd  

 Rådgivning 

– kunst i det 

offentlige 

rum  

 Formidling af 

kunst – 

skabe 

overblik 

 Igangsætnin

g af 

aktiviteter, 

udstillinger, 

foredrag, 

samarbejder 

mv. 

 

0 Ingen udgifter. Intet råd, der kan 

håndterer 

opgaver/rådgivni

ng/ vejledning om 

kunst i det 

offentlige råd. 

Intet fora, der 

tager sig af 

formidling og 

aktiviteter i forhold 

til professionel 

kunst i 

kommunen. 

Nuværende 

Billedkunstråd 

anbefaler ikke 

Model 2  

(nuværende 

model) 

3 

professionelle 

kunstnere, 1 

kunstfaglig 

konsulent og 1 

plan-

medarbejder 

 

Følger 

retningslinjerne 

for Statens 

Kunstfond  

 

 Rådgivning 

– kunst i det 

offentlige 

rum 

 Formidling af 

kunst – 

skabe 

overblik 

 Igangsætnin

g af 

aktiviteter, 

udstillinger, 

foredrag, 

samarbejder 

mv. 

25.000 kr.  Råd med faglig 

viden ift. 

håndterer 

opgaver/rådgivni

ng og vejledning 

om kunst i det 

offentlige rum. 

Høringsberettiget 

råd 

Kan søge Statens 

Kunstfond 

(midler) 

 

- Nuværende 

Billedkunstråd 

anbefaler 

Model 3  

Ansat kurator i 

forhold til kunst 

i det offentlige 

rum 

 

 

 

 

 

 

 

 Rådgivning 

– kunst i det 

offentlige 

rum 

 Formidling af 

kunst – 

skabe 

overblik 

 Igangsætnin

g af 

aktiviteter, 

udstillinger, 

foredrag, 

samarbejder 

mv. 

 

0 Kurator tager sig 

målrettet af 

opgaver vedr. 

kunst i det 

offentlige rum 

Kræver ekstra 

midler til 

honorering og 

udgifter til 

kunstnerisk 

udsmykning 

Nuværende 

Billedkunstråd 

anbefaler ikke 

Model 4  

Køber ad hoc. 

Kunstkonsulent  

 

 Rådgivning 

– kunst i det 

offentlige 

rum 

 Formidling af 

kunst – 

skabe 

0 Kunstkonsulent 

tager sig 

målrettet af 

opgaver vedr. 

kunst i det 

offentlige rum 

Kræver ekstra 

midler til 

honorering og 

udgifter til 

kunstnerisk 

udsmykning 

Nuværende 

Billedkunstråd 

anbefaler ikke 
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overblik 

 Igangsætnin

g af 

aktiviteter, 

udstillinger, 

foredrag, 

samarbejder 

mv. 

 

Model 5   

1-3 

professionelle 

kunstnere evt. 

kunstfaglig 

konsulent 

 

Følger IKKE 

retningslinjerne 

for Statens 

Kunstfond 

(dog honorar 

og kørsel jf. 

BKF tarif) 

 

 Rådgivning 

– kunst i det 

offentlige 

rum 

 Formidling af 

kunst – 

skabe 

overblik 

 Igangsætnin

g af 

aktiviteter, 

udstillinger, 

foredrag, 

samarbejder 

mv. 

0 Det vil være op til 

Faxe Kommune 

at fastsætte 

sammensætning 

af rådet mv. 

følger ingen faste 

retningslinjer jf. 

Statens Kunstfond 

Da rådet ikke er 

formelt, vil det 

have vanskeligt 

ved at have/få en 

officiel stemme 

som 

rådgiver/vejleder 

 

Kan ikke søge 

Statens 

Kunstfonds midler 

Billedkunstråd 

anbefaler ikke, 

men 

administratione

n undersøger 

om modellen er 

realiserbar.  

 

 

 

 

 

 

 


