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REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 8. april 2021, kl. 18.00-slut 19.15 

Sted: Virtuelt via Teams.   

Tilstede: Anna Manly, Sonja Bjergskov Larsen, Lotte Tauber Lassen og Tina Møller Jakobsen 

(sekretær og referent). Afbud: Denis Virlogeux. 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Opfølgning på rådets 

handleplan: 

 

 

 

 

 

 

Kunst på stedet 

Det blev bekræftet, at vi spørger hhv. Bo Karberg 

og Ingrid Kæseler om deres to arrangementer, kan 

skubbes til vinteren 2022 (Ingrid) og foråret 2022 

(Bo). Sekretæren kontakter dem. Opfølgning på 

næste møde. 

 

Stine Florian 

Så snart det er muligt, planlægges møde på 

Arkivet ift. besigtigelse af Stine Florian kultegninger 

og udstilling på Museum Øst. Der var enighed om, 

at det ikke er realistisk at gennemføre en udstilling i 

2021. 

 

2. Drøftelse – der er valg til rådet 

jf. vedtægterne i 2021, da 

rådets arbejdsperiode følger 

kommunalvalget 

 

 

 

Der var modtaget input fra Lotte ift. Hvad har 

fungeret og hvad har ikke fungeret? 

 

Der var enighed om at bruge Lottes udkast, som 

grundlag for, at Anna og Denis ligeledes kan 

bidrage.  

 

I passende tid inden næste møde, sendes 

bidraget til sekretæren, som vil supplerer med 

diverse oplysninger om rådet, vedtægter, 

masterplan mv.  

 

Det samlede dokument godkendes endeligt inden 

det sendes videre til Plan & Kulturudvalg, som det 

nuværende råds anbefalinger til en ny periode 

2022-2025. 

 

3. Nyt fra medlemmerne 

 

Kunstmuseer mv. kan åbne fra 21. april med 

coronapas.  

 

4. Nyt fra administrationen 

 

 

Billedskolen Storstrøm 

Jobsamtaler ift. ny koordinator for Billedskolen 

Storstrøm for hhv. Stevns, Faxe, Vordingborg og 
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 Næstved er afsluttet. Så snart der er nyt, sendes 

info videre til rådets medlemmer. 

 

Foreningen Liv i Ladepladsen 

Tilskud til kunstnerhonorar til kulturforening i Faxe 

Ladeplads. Jf. snak og drøftelse om definition af 

rådsmedlemmernes rådgivende funktion jf. 

vedtægterne.  

 

Artikel fra Dagbladet, 23. marts om kunstvejviser 

Artiklen blev drøftet og der var enighed om, at 

sekretæren og Sonja kontakter den tidl. 

Håndværkerhøjskole i Haslev, Skolegade 21, for et 

besøg samt besigtigelse af værkstedbygninger og 

kunst indendørs. Besøget planlægges, så vidt det 

kan lade sig gøre – inden næste møde i 

tidsrummet kl. 17-18.30 torsdag den 3. juni 2021. 

 

5. Mødeplan for 2021 

 

 

Planlagte møder:  

 

 Torsdag den 3. juni 2021, kl. 18.30-20.30 

(Mødelokale på biblioteket i Haslev) 

 

6. Eventuelt 

 

Intet.  

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Orientering om forskønnelse af 

Vinkældertorvet i Faxe  

 

 

 

 

Administrationen henvender sig til Museum Øst 

med henblik på at få afklaret 

vedligeholdelsesplaner mv. vedr. skulpturen 

Skinfaxe/Rimfaxe af Aage Petersen. 

 

Ifm. renovering (beplantning) af Vinkældertorvet, 

er der ønske om opsætning af et skilt til 

beskrivelse/formidling af skulpturen til interesserede 

borgere og turister. 

 

 
 

 

 

 

 

 


