
1 
 

REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato og sted: torsdag den 2. marts 2023 kl. 18.30-21.00 (Vindbyholtgård, Vindbyholtvej 8, 

Faxe) 

Tilstede: Anna Manly, Lotte Tauber Lassen, Stina Resting, Denis Virlogeux og Tina Møller 

Jakobsen (sekretær og referent) Afbud: Sonja B. Larsen. 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

Handleplanen – Stina Florian udstilling 

Status vedr. udstillingen. 

Referat fra arbejdsmødet 6. februar 

2023 var sendt ud med dagsorden. 

Arbejdet med udstillingen skrider fremad – næste 

møde den 7. marts har fokus på 

projektbeskrivelse, ”elevator tale” 

fondsansøgning, budget og tidsplan. Tegninger 

er kommet til Østsjællands Museum. 

 

Der er foretaget en første runde i udvælgelsen 

af værker til udstillingen.  

 

Nyt møde er sat til den 30. marts ift. opfølgning 

på ovenstående. Referat fra mødet den 7. marts 

er på vej. 

 

Handleplanen – øvrige projekter i 2023 

(jf. midler fra Statens Kunstfond og 

kulturpuljen): 

 

Kunst på stedet: 

Stina Resting vender tilbage, når hun har talt 

med hhv. Karen Bennicke og Peder Rasmussen. 

Tidspunktet kan være i eftersommeren 2023. 

 

Stina Resting kontakter også Lilibeth Cuenca 

Rasmussen for at høre om hvordan et oplæg fra 

hende kan se ud? – der er stadig fokus på en af 

kulturnætterne i enten Haslev eller Faxe 

(medio/ultimo september). 

 

Billedkunstrådets hjemmeside: 

Sekretæren er blevet kontaktet af kommunens 

GBDR rådgiver ift. at gøre hjemmesider lovlige jf. 

loven om datatilsyn og hjemmesidebesøgende. 

Billedkunstrådets hjemmeside opfylder ikke alle 

disse krav pt. 

 

Det blev besluttet, at rådet siger OK til at 

hjemmesiden kan overgå til en tillægsside til 

Faxe Kommune, således at lovgivning 

overholdes. Der vil være en konsulent tilknyttet IT 

afdelingen, som hjælper på vej. 
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Rådets medlemmer er skeptiske ift. hvordan 

siden vil komme til at se ud og ønsker eksempler 

på hjemmesider, som er overgået som 

tillægsside. 

Indholdet vil fortsat være Billedkunstrådets 

ansvar. Der tages hul på opgaven i efteråret. 

 

Nyt fra administrationen 

 

Status Billedskolen 

Billedskolen arbejder fortsat med udvikling af 

konceptet. Der arbejdes på en ny økonomisk 

model ift de fire kommuner, som støtter 

(Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns). 

Lærerstaben er på ca. 10 personer.  

Ny model mv. vil blive sendt til medlemmerne til 

info! 

 

Nyt fra medlemmerne 

 

 

Stina meddelte at hun ønsker at træde ud af 

Rådet, da hun pr. 1. april flytter til Næstved 

Kommune. 

Dette blev taget til efterretning. 

 

Administrationen gør det fornødne ift. 

annoncering efter nyt medlem jf. vedtægterne. 

 

Forslag til mødeplan (ordinære møder) 

i 2023 

 

 Torsdag den 4. maj kl. 18.30-21.00 (Hos 

Denis Virlogeux i Faxe Ladeplads) 

 
 


