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REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato og sted: torsdag den 12. januar 2023, kl. 18.30-21.00 (Rollosalen, Biblioteket i Faxe, 

Rådhusvej, Faxe) 

Tilstede: Lotte Tauber Lassen, Stina Resting, Denis Virlogeux, Sonja B. Larsen og Tina Møller 

Jakobsen (sekretær og referent) Afbud: Anna Manly. 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

Handleplanen – Stina Florian udstilling 

Status vedr. besigtigelse af 

kultegninger på Arkivet den 3. januar. 

Kort referat fra besigtigelsen er sendt 

pr. mail den 4. januar 2023. 

Lotte og Tina supplerede den mail som blev 

sendt til alle vedr. besøget på Arkivet og 

besigtigelse af kultegninger. 

 

Det er vigtigt at fokus på udstillingen har en 

kunstfaglig vinkel, omdrejningspunktet er 

kvindelige kunstnere i samtiden og at der er en 

balance ift. hvad Rådet gerne vil opnå med 

udstillingen og Østsjællands Museums behov. 

 

Arbejdsgruppe omkring projektet 

Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe 

bestående af: Naomi, Lotte og Tina. (Anna, 

Denis og Stina fungerer som faglig supplerende 

medlemmer, når der er brug for dette). 

 

Naomi fungerer som kulturhistorisk konsulent. Tina 

er sekretær. 

 

Først arbejdsmøde er den 25. januar, hvor der 

skal arbejdes med projektbeskrivelse og budget. 

 

Handleplanen – øvrige projekter i 2023 

(jf. midler fra Statens Kunstfond og 

kulturpuljen): 

 

Kunst på stedet: 

Stina Resting kontakter Karen Bennicke og Peder 

Rasmussen for at høre om de har lyst til at 

deltage i programmet? – spørgsmålet til dem, vil 

være: ”hvad er kunst på stedet for jer?”. 

Planen er at dette arrangement skal ligge før 

sommerferien. Lotte og Tina er tovholdere på 

selve projektet. 

 

Stina Resting kontakter også Lilibeth Cuenca 

Rasmussen for at høre om hvordan et oplæg fra 

hende kan se ud? Det kunne passende være på 

et af kulturnætterne i enten Haslev eller Faxe 

(medio/ultimo september). 
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Der var en generel drøftelse om hvad man ellers 

kunne tage fat i af kunst (ift. offentlige rum) – f. 

eks. Vemmetofte Kloster, Østsjællands Museum, 

private samlinger, Gisselfeld Kloster, Faxe Kalk o. 

lign. 

 

Billedkunstrådets hjemmeside: 

Til næste møde skal alle forberede sig på 

følgende måde: 

 

Kik forbi rådets hjemmeside og overvej følgende: 

 

 Hvad fungerer godt? 

 Hvad fungerer ikke? 

 Hvad mangler? 

 Hvad skal hjemmesiden kunne? 

 Målgruppen – hvem er de? 

 Hvad har vi brug for? 

 

Se link: https://www.faxebilledkunstraad.dk/kopi-

af-kunstnerportal 

 

Nyt fra administrationen 

 

BKF konference – kunst i kommunerne – se link: 

https://bkf.dk/kunst-i-kommunerne/ 

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 

undersøger i foråret 2023 behov og ønsker til 

kommunale indendørs faciliteter som primært 

benyttes af kulturelle aktører. Der er en 

interviewrunde i uge 5 og 6. Resultatet vil blive 

lagt op til Plan & Kulturudvalget på deres møde i 

april med henblik på budget 2024. 

 

Nyt fra medlemmerne 

 

 

Denis gjorde opmærksom på Galleri HOPE på 

Nørrebro i København, hvor han skal udstille.  

 

Galleriejer er Grethe Olsen, som tidligere var på 

Galleri EMMAUS i Haslev. 

 

Forslag til mødeplan (ordinære møder) 

i 2023 

 

 Torsdag den 2. marts kl. 18.30-21.00(hos 

Stina Resting på Vindbyholtgård)  

 Torsdag den 4. maj kl. 18.30-21.00 

(mødested ikke aftalt) 
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