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Referat
Vedrørende :
Kunstfonden

Mødedato :

30. maj 2017, kl. 12.00 – 13.00 på Henning Risagers Kontor.

Deltagere :

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

Fraværende :

Eskild Andersen

Referent :

Lotte Worup

1. Godkendelse af referat, fra mødet den 9. februar 2017
Referatet blev godkendt.

2. Kunst i rundkørsler og midtby i Dronninglund
Repræsentanter fra Kunstfonden har deltaget i møde med Allan Danielsen, Fritz Danielsen, Lene Faber, Peder Gregersen og Karsten Frederiksen vedr. kunst til rundkørslerne i Dronninglund.
Til mødet var der en drøftelse af Kunstfondens involvering i kunstfaglig vurdering af placering og
fremtidig design af rundkørslerne.
Der er aktuel planer om flytning af et kunstværk.
Margit og Lotte giver orientering fra mødet. Derudover drøfter Kunstfonden deres involvering i
det kommende arbejde.
Der deltager repræsentanter fra Kunstfonden i kommende møder, vedr. kunst i rundkørsler og midtby.

3. Status på kunstværker til rundkørslerne
Dorte og Lotte har besøgt Jeppe Sig Vestergaard og drøftet kunstværker til henholdsvis Hjørringvej og Bredgade. Kunstværk ved Hjørringvej afsløres ved arrangement, den 27. maj 2017.
Til mødet vil Kunstfonden blive præsenteret for skitser og model for kunstværk til Bredgade og
forslag til endnu et kunstværk.
Der arbejdes videre med kunstværket til Bredgade.
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Åbningstider:
man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

4. Renovering af kunstværk og skulptur af træer i Rhododendronparken
Park og Vej oplyser, at skulpturen ”Skyggen” i parken trænger til en kærlig hånd eller en istandsættelse. Desuden vil der snarest blive taget initiativ til fældning af de store træer nær legepladsen. Der er kommet forslag om, at disse træer laves til skulpturer evt. små trolde.
Kunstfonden drøfter initiativer i forhold til renovering af skulptur og nye skulpturer nær legeplads.
Kunstfonden ønsker ikke at renovere kunstværket ”Skyggen”. Kunstfonden er enige om,
at det vil være flot med kunstværker i parken, der viser mangfoldighed. Der er ikke ønske
om, at der laves skulpturer ud af eksisterende træer.

5. Database over kunstværker i Brønderslev Kommune
Til mødet vil Kunstfonden blive præsenteret for de foreløbige optegnelser af kunstværker i kommunen. Stort set alle områder har indsendt materiale til databasen. Skoleområdet forventes registreret inden sommeren 2017.
Taget til efterretning.
6. Orientering om igangsatte projekter
 Status på placering af Jørgen Sørensens mindesten
 Flytning af Store Agression og Forandringen
Kunstværket afskrives og familien opfordres til at vende tilbage, hvis tilbud stadig er aktuel når kunstværket er klar til at blive placeret.
Der laves messingplade indeholdende oplysninger om kunstværk og kunstner.

7. Eventuelt
Intet.
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