
1 
 

REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 6. februar 2020, kl. 18.00-21.00 (sluttede 20.30) 

Sted: Mødelokale: Krimien på biblioteket i Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe.  

Tilstede: Denis Virlogeux, Sonja Bjergskov Larsen og Tina Møller Jakobsen (sekretær og 

referent). Afbud: Birgit  Brænder, Anna Manly og Lotte Tauber Lassen. 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Regnskab og beretning 

 

Regnskab og beretning blev indsendt til 

Kunststyrelsen den 17. december 2019. Vi kan 

forvente svar indenfor 8 uger. 

 

2. Opfølgning på rådets 

handleplan:  

 

 

Kunst på stedet: 

Folderen trykkes på ny (uden beregning), da der 

var en sort stribe på forsiden (trykkeriets fejl). 

 

Det blev aftalt at den uddeles hos fx Emmaus 

(kursushøjskole i Haslev), de to biblioteker, Haslev, 

Hylleholt og Faxe Kirke, Vemmetofte Kloster, de to 

boghandlere i Haslev og Faxe, Cafe K i Haslev, 

Cafe Klinkers, biografen i Haslev og Faxe, 

Geomuseet og ØSM på Rådhusvej. Link sendes 

tillige til hhv. Kunstklubben Faxe og Faxe Kunst og 

Musikforening. Diverse skoler i Haslev.  

 

Tina sørger for links til diverse foreninger og til 

kommunens Facebook. 

 

Tina og Lotte deltager i alle arrangementer ”som 

praktisk gris, koordinering osv.”. Birgit og Anna må 

godt melde ind om de deltager i 

arrangementerne. Denis kan desværre ikke 

deltage.  

 

Kunstvejviseren: 

Kunstvejviseren er klar og findes på rådets  

hjemmeside med Annas forord.  

 

Bemærkninger, forslag til rettelser sendes til Tina - 

inden onsdag den 19. februar, herefter vil den 

blive sendt til tryk. Brochuren er så klar til det første 

foredrag den 29. februar med Laila Westergaard. 
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3. Henvendelse vedr. Artist in 

Residence forløb  

 

 

 

 

 

 

 

 

De to henvendelser blev drøftet og det blev 

besluttet, at det generelle svar til dem er følgende: 

 

Tak for jeres henvendelser vedr. Artist in Residence 

forløb i Faxe Kommune i samarbejde med Statens 

Kunstfond. 

 

Billedkunstrådet finder ideen og forløbene meget 

interessante. Men Faxe Kommune har ikke pt. 

afsat milder til sådanne forløb, som vil kræve 

medfinansiering (ikke nærmere beskrevet i 

ansøgningen) samt fysiske faciliteter, som skal 

stilles til rådighed i projektets periode.  

Det er vores vurdering, at for at sikre at projektet vil 

kunne realiseres tilfredsstillende, vil det kræve et 

allerede tilrettelagt og organiseret forum/platform, 

hvori skoler og institutioner allerede har indgået 

aftaler om afsatte lærerkræfter mv. i samarbejde 

med Børn & Undervisningsområdet.  

Pt. har Faxe Kommune  prioriteret at arbejde med 

implementering af forskellige ”åbne skole forløb”. 

Det kan derfor ikke udelukkes, at Artist in 

Residence kan tages op på et senere tidspunkt, 

når ”åbne skole forløbene” er færdigudviklet. 

 

4. Høringssvar vedr. ny Kultur- og 

fritidspolitik 2020-2024 

 

 

 

Denis har fremsendt et forslag til høringssvar. 

 

Lotte, Anna og Birgit bedes tage stilling til om de vil 

kunne godkende dette oplæg som hele rådets 

høringssvar, eller de har tilføjelser? 

 

Evt. kommunikation om dette bedes tages mellem 

rådsmedlemmerne. 

 

Bemærk der er høringsfrist den 25. februar. 

 

5. Nyt fra medlemmerne 

 

 

 

 

Foreningen SIBIRIEN – Kunst & design har fernisering 

lørdag den 8. februar kl. 11-13 på biblioteket i 

Faxe. 

 

 

6. Nyt fra administrationen 

 

 

 

Produktionshøjskolen Absolon har henvendt sig til 

Faxe Kommune ift. overdragelse af de tre Poul 

Gernes sten. 

 

Tina Møller Jakobsen er sat på som kontaktperson 

til Statens Kunstfond, som oprindeligt er 

hovedbevilger til stenene. Såfremt der i fremtiden 

er brug for kunstfaglig rådgvning mv. omkring 
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stenene, vil dette blive forelagt Billedkunstrådet. 

 

7. Mødeplan 

 

Torsdag den 14. maj 2020, kl. 18-21 (Rollosalen er 

booket) Tina vil prøve om rådet kan komme forbi 

Østsjællands Museum fx kl. 18-19 med et lille 

foredrag af museumsinspektør Berit Stage. Derefter 

retur til biblioteket (Rollosalen).  

 

Torsdag den 3. september 2020, kl. 18-21 

(mødested endnu ikke fastlagt) 

 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Status vedr. ombygning af 

Haslev busterminal – 

omplacering /ny kunst v/ 

Sonja Bjergskov Larsen. 

 

 

 

 

 

2. Haslev 150 års jubilæet 

www.haslev150.dk 

 

  

 

Besøge Haandværkerskolen i 

Haslev 

 

 

 

Sonja informerede om status på stationspladsens 

renovering i Haslev. Skulpturen af Edgar Funch 

flyttes ca. 2 meter, ft. den endelige udformning af 

området. 

 

Tina vil lave opslag på rådets hjemmeside (under 

nyheder) om skulpturens nye skæbne og 

inddragelse i byfornyelsesprojektet. 

 

Rådet kan søge de afsatte midler til aktiviteter for 

fejring af Haslev som stationsby 150 år. Der kan 

søges hele året. 

 

 

Sonja og Tina har ikke fået booket en tid hos EUC 

vedr. besigtigelse af de gamle håndværker 

værksteder på den gamle Haandværkerhøjskole. 

 

Sonja og Tina kontakter EUC og prøver at lave en 

aftale en sen eftermiddag.  

 

 

 

 

http://www.haslev150.dk/

