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REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato og sted: Mandag den 9. maj 2022, kl. 18.00-21.00 (Rollosalen, Biblioteket i Faxe) 

Tilstede: Anna Manly, Lotte Tauber Lassen, Denis Virlogeux, Stina Resting og Tina Møller 

Jakobsen. (Sekretær og referent). Afbud: Sonja Bjergskov Larsen. 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

Fælles drøftelse – input til rådets nye 

handleplan 2022-2023  

 

Med udgangspunkt i handleplanen 

2019/2022. 
 

Fælles øvelse om temaer og 

aktiviteter jf. vedtægterne. 

 

Med henblik på at søge Statens Kunstfonds pulje, 

der støtter kommunale billedkunstråd, blev input til 

aktiviteter i perioden 2022/2023 drøftet. 

 

Deadline for ansøgning til Statens Kunstfond er 27. 

oktober 2022. Link: https://www.kunst.dk/for-

ansoegere/soeg-tilskud/kommunale-

billedkunstraad 

 

Vedlagt er handleplan der beskriver de aktiviteter, 

målgrupper som der prioriteres i rådets kommende 

2 årige periode. 

 

Kunst på stedet 

 

Sidste foredrag i rækken af foredrag ift. ”kunst på 

stedet”: 

 

 Bo Karberg – Hellig Svends kilde, 

Vemmetofte - lørdag den 11. juni kl. 11-13 

 

Sekretæren sørger for det praktisk ift. forplejning, 

tilmelding, koordinering med Leif Madsen mv.  

 

Opfølgning – kunst ud til folket 

 

Interesse vedr. projektet SNAK med 

skulpturerne (se bilag 2) – se link: 

https://kunstudtilfolket.com/snak 

 

Medlemmerne af rådet drøftede tilbuddet. Det 

blev besluttet, at afslå tilbuddet, med den 

begrundelse, at der er fokus på brug og driften af 

Billedskolen og de muligheder, der her er for evt. 

lignende kunstprojekter for børn og unge i Faxe 

Kommune. 

 

Rådets hjemmeside 

 
https://www.faxebilledkunstraad.dk/kopi

-af-kunstnerportal 
 

Udvikling mv. af siden – henvises til første punkt på 

dagsorden. 

Nyt/orientering fra administrationen 

 

 

Der blev orienteret om følgende: 

 

Billedskolen sæson 2022/2023 

I sæson 2021/2022 har der været tre fritidshold. To 

på Hylleholt skole (hhv. 0-4. klasse og 5-9. klasse) 
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og et på Vibeengskolen (0-4. klasse). Pga. 

venteliste i Haslev, oprettes der et ekstra hold. 

Koordinator for Billedskolen afventer tilmeldinger 

ift. aldersfordeling. Ekstra udgift er ca. 6.000 kr. 

årligt. Som finansieres af Plan & Kulturudvalgets 

kulturpulje. 

 

Nyt fra medlemmerne 

 

Intet. 

Forslag til mødeplan (ordinære 

møder) i 2022 

 

 

Det blev besluttet fremadrettet, at starte kl. 18.30. 

 

 Torsdag den 16. juni kl. 18.30-21.00 

(Rollosalen, biblioteket i Faxe) 

 

 Torsdag den 8. september kl. 18.30-21.00 

(Forslag - Østsjællands Museum, 

undersøges) 

 

 
 

 

 


