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Referat
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 11: Suppleanternes deltagelse i Assens
Kunstråds møder.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde - sker elektronisk
Referatet blev godkendt.

3.

Assens Kunstråds handlingsplan for 2019 og frem v/ Pauline
Der tages udgangspunkt i handlingsplanen for 2018 (bilag 1).
Der er indkommet forslag fra Gunnar (bilag 2)
Kommentarer og beslutning vedrørende forslag om skulptursti:
Gunnars forslag om en skulptursti blev drøftet. Der var enighed om, at det er en god idé.
Projektet indeholder imidlertid flere elementer, hvoraf ikke alle har med kunstrådet at gøre:
Ud over den del, der vedrører skulpturerne, indbefatter projektet et en anlægsdel (stien).
Dertil kommer, at en skulptursti er noget, man kunne forestille sig anlagt flere steder i
kommunen, ikke nødvendigvis kun i Assens by. Dermed hører forslaget om en skulptursti i
Assens by snarere hjemme i processen vedrørende byudviklingsplan for Assens end i
kunstrådets handlingsplan. Der var enighed om, at skulpturstien er et sympatisk projekt,
som Assens Kunstråd gerne ser fremmet, men at det er op til forslagsstilleren at gå videre
med projektet i forbindelse med byudviklingsplanen, gerne støttet af andre
kunstrådsmedlemmer.
Kommentarer og beslutning vedrørende handlingsplan:
Handlingsplanen for 2019 indeholder følgende:
1. Kunstdag
2. Rejselegat. Det tidligere rejselegat genoptages som erstatning for kunstprisen.
Retningslinjerne fra det tidligere rejselegat anvendes. Det indskrives i retningslinjerne,
at legatmodtagerens afrapportering for rejsen består i et indslag på kunstdagen året
efter legatmodtagelsen.
3. Artist-in-Residence Thurup Hus. Projektet fastholdes, under forudsætning af at Jørgen
Svenstrup vil fortsætte som projektleder. Realiseres AiR Fyn-projektet, er Assens
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Kunstråd sindet at nedlægge Thurup Hus-projektet og lade midlerne fra dette indgå i
AiR Fyn-projektet, og dermed trække dem ud af Assens Kunstråds budget. Det blev
bemærket, at budgettet for Artist-in-Residence Thurup Hus bør forhøjes til 15.00020.000 kr.
4. Midler til billedkunst i kommunale bygninger (kunstpuljen), jf. handlingsplanen for
2018.
5. Anbefaling af anvendelse af procentregel ved kommunalt byggeri i Assens Kommune, jf.
handlingsplanen for 2018. Anbefalingen indgår i Assens Byråds budgetproces 2018.
6. Anbefaling af, at Assens Kommune etablerer en online-database over kunst i det
offentlige rum på assens.dk, jf. punkt 7 i handlingsplanen for 2018, vedrørende
handlingsplan for 2019 og fremover.
Følgende udgår af handlingsplanen:


4.

Åbne Værksteder. Der var enighed om, at projektet ikke har den fornødne opbakning, og
at det, ifald det skal videreføres, bør trækkes ud af Assens Kunstråds regi. Ønsker andre,
for eksempel PABiAK, at videreføre projektet, er der mulighed for at omformulere det og
søge Kultur- og Eventpuljen til formålet.

Kunstdag 15. juni 2018 kl. 16-19 på Vestfyns Gymnasium v/ Kunstdagsudvalget:
Elisabeth Rask, Uffe og Pauline
Orientering om program og opgaver.
Kunstdagsudvalget udsender snarest muligt program til hele kunstrådet.

5.

Åbne Værksteder 2018 v/ Pauline
Orientering og nedsættelse af udvalg / arbejdsgruppe
Det blev besluttet at nedlægge Åbne Værksteder allerede fra 2018, idet der ikke kunne
nedsættes en arbejdsgruppe.

6.

Assens Kunstråds Kunstpulje v/ Kunstpuljeudvalget: Gunnar, Uffe, Pauline,
Johan



Procedure for indkøb og udlån via puljen fra 2018 og frem - forslag fra
Kunstpuljeudvalget, jf. www.assens.dk/vaer-aktiv/oplev-kulturen/assenskunstraad/assens-kunstraads-kunstpulje/
Det blev vedtaget, at der i 2018 ikke bliver nogen ansøgningsrunde til Kunstpuljen.
Kunstpuljeudvalget har en plan for anvendelsen af de 42.000 kr., der er tilbage i puljen.
Fra 2019 genindføres en årlig ansøgningsrunde med frist 1. marts. Puljen udmeldes i
december 2018. Ansøgningsskema og kriterier for indkøb og udlån af værker bibeholdes.



Kunstpuljeudvalgets øvrige opgaver: indvielse af Per Ahlmanns keramiske vandkunst på
Pilehaveskolen, udlån af værker fra Fyns Kunstfond
Per Ahlmanns skulptur på Pilehaveskolen afsløres tirsdag den 22. maj kl. 10.00. Uffe
kontakter Per Ahlmann med henblik på eventuel fotografering under opstillingen af værket.
Pressemeddelelse udsendes uge 19.

7.

Arrangement med Erling Tingkær som opfølgning på Rejselegat 2017 - v/
Pauline
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Tobaksgaarden lægger hus til en udstilling i november med Erling Tingkær og hans kone,
som opfølgning på den rejse til Mexico, som blev støttet af Assens Kunstråds Rejselegat.
Assens Kunstråd kan eventuelt sponsere artist talk eller andet arrangement, for eksempel i
forbindelse med ferniseringen.
8.

Dato for møde med Nordfyns og Middelfart kunstråd i efteråret?
Det blev besluttet at invitere de to kunstråd til møde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 16.00
på Tobaksgaarden - med efterfølgende spisning kl. 18.00.

9.

10.

Orientering fra formanden og fra Assens Kommune


Thurup Hus - Årets artist(s)-in residence: Lasse Antonsen og Elin Noble



AiRFyn - orientering fra Jørgen Svenstrup er fremsendt til kunstrådet 26. marts 2018



Årets Willemoespris uddeles onsdag den 9. maj 2018. kl. 17.00 på Willemoesgården
(Museum Vestfyn) - se www.assens.dk/willemoes. Prisuddelingen indleder Assens
Handelsstandsforenings Kulturnat.



Indstillinger til Den Fynske Kulturpris 2018 kan indsendes til Assens Kommune indtil
den 15. maj 2018, jf. www.assens.dk/vaer-aktiv/oplev-kulturen/den-fynske-kulturpris/.

Eventuelt
Beslutninger vedrørende uddelegering af beslutningskompetence til underudvalg i
kunstrådet skal være helt klare. Et underudvalgs kommissorium og kompetence skal fremgå
af referatet i forbindelse med nedsættelsen af udvalget.
PABiAK vil gerne skabe mere fokus på kunstudstillingen 11. - 19. august 2108 i Vor Frue
Kirke under Assens Kulturdage, gennem øget annoncering. Kultur- og Eventpuljen støtter
Assens Kulturdage med et beløb på 30.000 kr. til markedsføring. Assens Kunstråd ser med
sympati på projektet, men har ingen pulje at dele ud af.

11.

Suppleanternes deltagelse i Assens Kunstråds møder
Det blev vedtaget, at suppleanterne er velkomne til at deltage i kunstrådets møder, dog
uden diæter og kørselsgodtgørelse.
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