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REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 4. februar 2021, kl. 18.00-20.00 

Sted: Virtuelt via Teams.   

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

Møller Jakobsen (sekretær og referent). Afbud: Birgit Brænder. 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Opfølgning på rådets 

handleplan: 

 

 

 

 

 

 

Kunst på stedet 

Det blev besluttet, at spørge hhv. Bo og Ingrid om 

deres to arrangementer, kan skubbe til foråret 

2022. Ingrid i vinterhalvåret (indendørs) og Bo i 

foråret (udendørs). 

 

Stine Florian 

Så snart det er muligt, planlægges møde på 

Arkivet ift. besigtigelse af Stine Florian kultegninger 

og udstilling på Museum Øst. Det er tvivlsomt om 

en udstilling i 2021vil være realistisk. 

 

2. Drøftelse – der er valg til rådet 

jf. vedtægterne i 2021, da 

rådets arbejdsperiode følger 

kommunalvalget 

 

 

 

Det blev besluttet, at sekretæren sender 

skema/skabelon til alle til udfyldelse. Med 

udgangspunkt i vedtægterne: hvad har fungeret 

godt og ikke godt. 

Sekretæren samler materialet og det indgår som 

punkt til næste møde. 

3. Nyt fra medlemmerne 

 

Intet. 

4. Nyt fra administrationen 

 

 

 

Punkterne 1 – 3 (Kunst under åben himmel, 

kommunal billedskole fra 2021 og svar til Torben 

Søeborg) blev taget til efterretning. 

 

Sidste punkt vedr. foræring af kunstværk fra MENY 

i Faxe til placering i Faxe by blev drøftet. 

 

Jf. rådets vedtægter og formålsbeskrivelse bør 

gaver og donationer mv. - f. eks. i form af 

kunstnerisk udsmykning af det offentlige rum gå 

forbi rådet til udtalelse/anbefaling. Dette for at 

sikre formidlingen/ synliggørelse af den 

professionelle billedkunst i kommunen. 

 

Under samme punkt blev udskæring af træskulptur 

i Faxe Ladeplads drøftet. Jf. rådets vedtægter og 
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formålsbeskrivelse bør henvendelser/gaver mv. – 

f.eks. i form af kunstnerisk udsmykning af det 

offentlige rum gå forbi rådet til 

udtalelse/anbefaling. Dette for at sikre 

formidlingen/ synliggørelse af den professionelle 

billedkunst i kommunen. 

 

Link til rådets vedtægter: 

https://www.faxebilledkunstraad.dk/vedtaegter 

 

Konklusion på ovenstående tages op og drøftes 

videre på næste møde den 8. april 2021.  

5. Mødeplan for 2021 

 

 

Planlagte møder:  

 

 Torsdag den 8. april 2021, kl. 18-20.30 

(Virtuelt) 

 

 Torsdag den 3. juni 2021, kl. 18-20.30 

(mødested endnu ikke besluttet) 

 

6. Eventuelt 

 

Birgit Brænder har meddelt, at hun ønsker at 

udtræde af rådet pr. 1. januar 2021.  

 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Orientering om forskønnelse af 

Vinkældertorvet i Faxe  

 

 

 

 

Intet nyt under dette punkt.  

 

 

Administrationen henvender sig til Museum Øst 

med henblik på at få afklaret 

vedligeholdelsesplaner mv. vedr. skulpturen 

Skinfaxe/Rimfaxe af Aage Petersen. 

 

 
 

 

. 
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