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Referat
Vedrørende :
Kunstfonden

Mødedato :

17. august 2017, kl. 13.00 – 14.00 på Henning Risagers Kontor.

Deltagere :

Margit Chemnitz, Eskild Sloth Andersen, Dorthe Stiller, John Laursen, Henning
Risager og Lotte Worup

Fraværende :

Eskild Sloth Andersen og John Laursen

Referent :

Lotte Worup

1. Godkendelse af referat, fra mødet den 30. maj 2017
Godkendt.

2. Status på Kunstfondens budget og forbrug i 2017
Til mødet vil der blive givet en status på budget og forbrug i 2017.
Beslutning:
Budget 2017 udgør: 276.400 kr.
Forbrug 2017 indtil ultimo august 2017: 147.200 kr.
I det oplyste forbrug indgår 1. rate til træskulpture til rundkørsler i Brønderslev og flytning af kunstværker.
Budget og forbrug for 2017 blev taget til efterretning.

3. Tilskud til udsmykningskonkurrence til rundkørsel i Dronninglund
Arbejdsgruppen bag kunst til rundkørsler i Dronninglund har et ønske om kunst til rundkørsel
vest for Dronninglund. I den forbindelse er der nu en idé om, at der i forbindelse med Skulpturfestivalen i Dronninglund juni, juli og august 2018 udskrives en udsmykningskonkurrence.
Arbejdsgruppen har fået materiale fra Dansk Billedhuggersamfund (vedlagt dagsorden) om krav
og indhold i konkurrence. Dansk Billedhuggersamfund vurderer, at gevinst/pris for kunstværk
minimum skal være på 300.000 kr.
Arbejdsgruppen foreslår, at Kunstfonden (Brønderslev Kommune) yder et tilskud på 100.000 kr.
og det vurderes, at byen gennem fonde/sponsor kan skaffe de 200.000 kr.
Der er i arbejdsgruppen enighed om, at konkurrencen skal have omdrejningspunkt omkring
Dronninglund som kultur/kunstby, skoven og energi. Det endelige konkurrencekoncept er ikke
udviklet på nuværende tidspunkt.
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Dronninglund Kunstcenter og Dansk Billedhuggersamfund afholder den 27. august inspirationstur til Dronninglund forud for Skulpturfestivalen. Dansk Billedhuggersamfund foreslår, at der orienteres om konkurrencen i forbindelse med inspirationsturen. Til arrangementet på Dronninglund Kunstcenter deltager Margit Chemnitz som formand for Fritids- og Kulturudvalget og Kunstfonden samt Karsten Frederiksen som formand for Teknik og Miljø og med særlig fokus på Kulturarvskommune projektet og Midtbyplanerne for Dronninglund.
Det kan oplyses, at Dorthe Stiller og Lotte Worup indgår i arbejdsgruppen.
Kunstfonden skal drøfte:
 Tilskud til udsmykningskonkurrence
 Krav til udvælgelse af vinder
 Krav til konkurrenceindhold
Beslutning:
Kunstfonden er indstillet på at yde et økonomisk tilskud på op til 100.000 kr. til etablering
af et kunstværk i Dronninglund. Kunstfonden har en forventning om at de resterende
200.000 kr. fremskaffes lokalt.
Kunstfonden forventer,
at der i forhold til forventet pris på kunstværket indhentes kunstfaglig rådgivning
at værket udbydes som ”totalentreprise”
at evt. konkurrenceudbud er åben udfra de opstillede kriterier
Kunstfonden ønsker at deltage i udvælgelse af kunstværk.

4. Orientering om inspirationsmateriale fra Forladte Facader
Forladte facader sender inspirationsmateriale. De håber, at projektet kan inspirere til nye muligheder i bygninger og områder, der ligger ubrugte hen og har udtjent deres oprindelige formål.
Forladte Facader er et projekt, som ønsker at skabe nye fortællinger om yderområdernes tomme bygninger. Hen over sommeren og efteråret 2016 arbejdede vi med en kunstnerisk transformation af tre forladte bygninger i Odsherred, Faaborg-Midtfyn og Frederikshavn Kommune. Ved
at integrere kunst i de forladte bygninger er hensigten at ændre en stemning af forfald, for i stedet at prikke til fantasien og give plads til at opdage de muligheder som bygningerne også indeholder.
Inspirationsmateriale er vedlagt.
Beslutning:
Taget til efterretning.

5. Eventuelt
Intet.
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