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REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato og sted: Torsdag d. 31. marts 2022, kl. 18-21 (Vindbyholtgård i Faxe) 

Tilstede: Anna Manly, Lotte Tauber Lassen, Denis Virlogeux, Stina Resting, Sonja Bjergskov 

Larsen og Tina Møller Jakobsen. (Sekretær og referent). 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

Præsentation af rådets medlemmer Stina Resting præsenterede Vindbyholtgård og 

fortalte om stedets aktiviteter og formål. 

 

Rådet mødes for første gang efter Plan & 

Kulturudvalgets godkendelse af medlemmer – se 

link: 

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

kulturudvalget-01-02-2022 (sag nr. 15) 

 

Introduktion til rådets arbejde 

 

 

 

 

Sekretæren havde forinden sendt materiale til alle 

medlemmer om rådets arbejde hidtil samt 

henvisning til rådets hjemmeside hvor diverse 

dokumentation er offentligt tilgængeligt. 

 

Valg af formand og næstformand 

samt valg af stedfortrædere 

 

Anna Manly blev valgt som formand og Lotte 

Tauber Lassen blev valgt som næstformand.  

Der blev ikke taget stilling til stedfortrædere. 

 

Efter konstitueringen ønskede rådet, at de får 

foretræde for Plan & Kulturudvalget, så erfaringer, 

tanker og ideer kan drøftes i fællesskab.  

 

Rådets handleplan 2019-2020 samt 

udarbejdelse af ny ift. at søge Statens 

Kunstfonds midler, der støtter 

kommunale billedkunstråds arbejde 

 

 

Rådet nuværende handleplan 2019-2020 blev 

drøftet.  

 

Det blev besluttet at næste møde i 

Billedkunstrådet, vil have fokus på udvikling samt 

ideer og forslag til ny handleplan for 2022-2023. 

(Jvf. vedtægterne). 

 

Kunst på stedet 

 

 

De sidste to foredrag i rækken af Kunst på Stedet 

er hhv.: 

 

 Ingrid Kæseler – Vibeengskolen - lørdag 

den 30. april kl. 11-13 

 

 Bo Karberg – Hellig Svends kilde, 

Vemmetofte - lørdag den 11. juni kl. 11-13 
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Lotte Tauber har lavet ny folder som er trykt. Der er 

sendt pressemateriale, lavet banner i lokalpressen 

og Facebook opslag ift. salg af billetter.  

 

Sekretæren sørger for det praktisk ift. forplejning, 

koordinering med serviceleder på skolen mv. 

Rådets hjemmeside 

 

Intet.  

Nyt/orientering fra administrationen 

 

 

Der blev orienteret om følgende: 

 

- Tilbud til 6. klasser i Faxe Kommune om kunst 

& design forløb på Holmegård Værk (en 

del af den regionale kulturaftale – 

kulturregion Storstrøm) 

 

- Tilbud om filmfestival for 8. klasser i Faxe 

Kommune (en del af den regionale 

kulturaftale – kulturregion Storstrøm). 

 

Administrationen har fået en henvendelse fra 

foreningen: ”Kunst ud til folket” om projektet snak 

med skulpturerne i efteråret 2023/2024. Se link til 

projektet og arrangørerne: 

https://kunstudtilfolket.com/snak - henvendelsen 

går på om Faxe Kommune er interesseret i 

projektet? – sagen tages op igen til næste møde. 

 

Administrationen er i kontakt med den nye 

museumsinspektør på Østsjællands Museum ift. 

udstilling med Stine Florian. 

 

Nyt fra medlemmerne 

 

Denis orienterede om kunstudstillingen ”Strejf” som 

kunstklubben Sibirien Kunst & design står bag. Se 

link: https://www.facebook.com/pg/Sibirien-kunst-

og-design-114588686985494/posts/ 

 

Forslag til mødeplan (ordinære 

møder) i 2022 

 

 

 Mandag den 9. maj kl. 18-21 (Rollosalen på 

biblioteket i Faxe) 

 

 Torsdag den 16. juni kl. 18-21 (Holmegård 

værk, hvis muligt – afventer) 

 

 Torsdag den 15. september kl. 18-21 (sted 

endnu ikke bestemt) 

 

 
 

https://kunstudtilfolket.com/snak
https://www.facebook.com/pg/Sibirien-kunst-og-design-114588686985494/posts/
https://www.facebook.com/pg/Sibirien-kunst-og-design-114588686985494/posts/

