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REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 3. juni 2021, kl. 17-18.30 (besigtige kunst på tidl. Haslev 

Håndværkerhøjskole – møde fra 18.30-20) 

Sted: Mødelokale Novellen, biblioteket i Haslev, Jernbanegade 62.   

Tilstede: Anna Manly, Sonja Bjergskov Larsen, Lotte Tauber Lassen, Denis Virlogeux og Tina 

Møller Jakobsen (sekretær og referent). 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

Kl. 17 – 18.30  

 

Rådet mødes med Jørgen Hansen 

på den tidligere Haslev 

Håndværkerhøjskole – her fik rådet 

en fin omvisning ift. besigtigelse af 

kunst indendørs og udendørs (incl. 

det tidligere billedhugger værkssted). 

 

 

 

Rådet var særligt optaget af, hvordan 

værkstederne kan få nyt liv. Et forslag var, at åbne 

dem til kulturnatten i Haslev 24. september med 

henblik på at vise hvad lokalerne kan osv.  

 

 

1. Opfølgning på rådets 

handleplan: 

 

 

 

 

 

 

Kunst på stedet 

Både Bo Karberg og Ingrid Kæseler har bekræftet, 

at de gerne vil holde oplæg hhv. i foråret 2022 og 

i vinteren (februar) 2022. Planlægningen 

genoptages på rådets næste møder. 

 

Stine Florian 

Pga. sygemelding fra Østsjællands Museum, er 

planlægningsarbejdet med udstilling af Stine 

Florian midlertidigt sat i bero. Dialog med museet 

genoptages. En mulighed er at søge midler hos 

Statens Kunstfond. 

 

2. Drøftelse – der er valg til rådet 

jf. vedtægterne i 2021, da 

rådets arbejdsperiode følger 

kommunalvalget 

 

 

 

Lottes og andre indlæg blev drøftet. Det blev 

besluttet, at Lotte justerer oplægget, så det i 

højere grad får en form, der peger fremad og 

beskriver, hvad rådet gerne vil arbejde med de 

næste 4 år og hvordan de vil inddrages også ift. 

det kommende Plan & Kulturudvalg.  

 

Sekretæren justerer oplægget med henblik på at 

koble det til rådets vedtægter mv.  

 

Oplægget skal fungerer som bilag til en 

kommende sag til Plan & Kulturudvalget den 7. 

september om anbefalinger til det nye udvalg ift. 

ny periode for Billedkunstrådet 2022-2025. 
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Ønske om genopstilling til rådet, tages op igen på 

næste møde. 

 

3. Nyt fra medlemmerne 

 

Intet. 

 

 

4. Nyt fra administrationen 

 

 

 

Henvendelse fra Vindbyholtgård 

 

Stina Resting fra Vindbyholtgård har henvendt sig 

til Faxe Billedkunstråd vedr. kommunale 

udsmyknings muligheder i det offentlige rum.  

Det blev besluttet, at Rådet gerne vil besøge 

stedet med henblik på en opfølgning på 

henvendelsen.  

 

Sekretæren tager kontakt til Stina Resting vedr. 

muligt besøg. 

 

5. Mødeplan for 2021 

 

 

Planlagte møder:  

 

 Torsdag den 28. oktober 2021, kl. 18.00-

20.30 (mødelokale, Gisselfeld B, Rådhuset i 

Haslev, Frederiksgade 9) 

 Torsdag den 9. december 2021, kl. 18 – 

20.30 (mødelokale, Rollosalen, biblioteket i 

Faxe, Rådhusvej 4) 

 

6. Eventuelt 

 

Intet.  

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

 

 

Intet pt.  

 

 
 

 

 

 

 

 


