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Referat
Vedrørende :
Dagsorden - Kunstfonden

Mødedato :

Torsdag, den 17. januar 2019, kl. 11.00 – 12.00. Der serveres frokost fra kl. 12.00
– 12.30. Mødet holdes på Henning Risagers kontor

Deltagere :

Margit Chemnitz, Hildo Rasmussen, Dorthe Stiller, John Laursen, Henning
Risager og Lotte Worup

Fraværende :
Referent :

Lotte Worup

1. Godkendelse af referat fra møde, den 26. april 2018
Referatet er vedlagt som bilag.
Godkendt.

2. Status på Kunstfondens midler – regnskab 2018
Regnskab for 2018 udleveres og bliver gennemgået på mødet.
Regnskab 2018 og Budget 2019 blev gennemgået. Det blev aftalt, at medlemskab af Kunstbygningen i Vrå opsiges.
Der blev spurgt ind til udgift for flytning af kunstværker tilbage i 2017 og overførsel af midler for salg af vin. Dette undersøges nærmere.

3. Status på projekt skulptur til rundkørsel i Dronninglund
Fredag den 17. august holdt repræsentanter for Kunstfonden møde med Dronninglund Borgerforening på Dronninglund Kunstcenter om mulighederne for udvælgelse af en skulptur, som skal
stå i rundkørslen ved Nordre Ringgade og Hjallerupvej i Dronninglund.
På mødet fik deltagerne en guidet rundvisning på kunstcenterets skulpturfestival, og fik fremvist
flere forskellige kunstværker og lejlighed til at snakke med kunstnere.
Det blev på mødet besluttet at udvælge 4 kunstnere, som ville blive inviteret til at komme med et
bud på et kunstværk, der symboliserede Dronninglund og ”Kulturen i naturen”.
De 4 kunstnere var:
- Stinne Teglhus
- Jørn Hansen
- Asger Kristensen
- Peter Hesk
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Borgerforeningen udvalgte to af kunstnerne til at præsentere deres idé på et møde den 31. oktober, hvor også repræsentanter fra Kunstfonden og kommunen deltog. Efter præsentationen blev
de to kunstværker drøftet, men der var enighed om, at den endelige beslutning lå hos Dronninglund Borgerforening.
Valget faldt på ”Kloden” af Jørn Hansen. Et udkast til en projektbeskrivelse blev udarbejdet medio december og er sendt til godkendelse hos borgerforeningen. Der ventes tilbagemelding på
denne.
Der er givet frist til den 30. juni 2019 i forhold til at søge om ikke-kommunale midler til finansiering af skulpturen og opstilling, og om projektet derved kan realiseres.
Fagforvaltningen Plan & Miljø har givet godkendelse til, at skulpturen kan opstilles.
Illustration af kommende kunstværk er vedlagt som bilag.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Tilskud fra Kunstfonden udbetales når der foreligger endelig plan og budget for projektet.
De bevilgede 100.000 kr. til medfinansiering af skulptur til rundkørsel, forudsætter at Borgerforeningen finder finansiering på minimum 200.000 kr. Der er i Kunstfonden enighed
om, at de 100.000 kr. er reserveret frem til 30. juni 2019.
Arbejdsgruppen opfordres til, at tage kontakt til Teknik og Miljø for at afklare fundament
og anlæg af rundkørslen. Det er vigtigt for Kunstfonden, at der er klare aftaler for vedligeholdelse og drift af kunstværket efter opsætning.

4. Orientering om kunstværk til Dronninglund Midtby
Henning Risager orienterer om kommende kunstværk til Dronninglund Midtby.
Der blev orienteret om kommende kunstværk ”Tingstedet” til Dronninglund Midtby. Kunstfonden er indstillet på at Kunstværket opstilles i forbindelse med renoveringen.
Finansiering af kunstværket sker i forbindelse med anlæg af midtbyen og tilbygning til
Dronninglund Bibliotek.
Kunstfonden er enige om, at det er et godt projekt og der er opbakning til at medvirke til
finansiering af kunstværket med 30.000 kr.

5. Henvendelse fra Havekunst om kunstværk
Klaus Jensen fra Havekunst har henvendt sig til Formand Margit Chemnitz med inspiration til
kunstværk lavet af hestesko. Klaus Jensen foreslår at kunstværk på 230 cm i diameter placeres
i en rundkørsel.
Taget til efterretning.

6. Henvendelse fra kunstgruppen ”Kunst ud til folket” – med projekt ”Statuerne taler”
Kunstgruppen har henvendt sig, da de ønsker at Brønderslev Kommune skal have mulighed for
besøg af Statuerne taler.
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Kunstgruppen har fornøjelsen af at arbejde på det spændende kunstprojekt Statuerne Taler
hvor komikeren Carsten Knudsen (Tidl. The Julekalender og De Nattergale) lægger stemmer til
statuerne.
Statuerne Taler er et dialogskabende byrumsteater, der skal gøre kunst i det offentlige rum mere folkeligt og levende, så flere får lyst til at opleve den. Showet er et gadeteater, som består af
en maskine, der får statuer til at tale. Hvad publikum ikke ved er, at Carsten Knudsen sidder inde i maskinen og laver statuernes stemmer.
I 2018 har Kunst ud til Folket været på turné med maskinen i Herning, Lolland og Guldborgsund
Kommune, hvor omkring 2.000 børn, unge og voksne har fået formidlet statuer og skulpturer på
en sjov og levende måde.
Nu er Carsten Knudsen og Kunst ud til Folket klar til at tage på Danmarksturné igen i 2019.
Spørgsmålet er bare, om I, i Brønderslev Kommune er interesseret i at projektet skal komme
forbi ?
På sitet:https://kunstudtilfolket.com/statuertaler vil I kunne se små videoklip, samt læse mere om
projektet.
Pris for Statuerne taler i Brønderslev Kommune er:




PRIS: 2 statuer i 2 dage (14 visninger): 63.000 DKK inkl. moms
RÆKKEVIDDE: 1.000 børn og unge
PRIS: 1 statue i 2 dage (14 visninger): 45.000 DKK inkl. moms
RÆKKEVIDDE: 1.000 børn og unge
PRIS: 1 statue i 1 dag (7 visninger): 35.000 DKK inkl. moms
RÆKKEVIDDE: 500 børn og unge

Taget til efterretning.

7. Gensidig orientering
Intet.

8. Eventuelt
Intet.

Næste møde: 13. juni 2019, kl. 14.00 – 15.00 – er efterfølgende flyttet til den 26. juni 2019,
kl. 13.00 – 14.00.
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