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384.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt

385. Godkendelse af referat fra sidste møde (er
sket elektronisk)
Beslutning:
Referatet blev godkendt
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386. Assens Kunstråds handlingsplan for 2021
og frem v/ Pauline
En første drøftelse af, hvilke initiativer der skal indgå i Assens
Kunstråds handlingsplan for
2021. Hvilke projekter skal videreføres? Er der projekter, der skal
om- eller gentænkes? Skal
der igangsættes nye projekter? Hvordan påvirker covid-19-krisen
planlægningen og den
kommende handlingsplan?
Der tages udgangspunkt i handlingsplanen for 2020 (bilag 1)

Bilag:
Bilag 1. Handlingsplan 2020 - Assens Kunstråd.pdf
Beslutning:
Følgende projekter videreføres i 2021:
• Kunstdag
• Rejselegat
• AiR Assens
• Åbne Værksteder
• Midler til indkøb af billedkunst til det offentlige rum
• Anbefaling af anvendelse af “Procentreglen” ved kommunalt
byggeri i Assens Kommune
• Online-kunstdatabase: Hvad angår dette projekt, er det
gennemført i 2020 med etablering af
Kunstguide for Assens Kommune. Kunstrådet ønske af udbygge
Kunstguiden med værker, der
befinder sig offentligt tilgængeligt inden døre. Inden kunstrådets
møde den 9. september 2020
undersøges modeller og økonomi for et sådant projekt.
Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om, hvilke af de
projekter, der var planlagt gennemført i 2020
det vil være nødvendigt at udskyde på grund af Covid-19-krisen. I
det omfang, 2020-projekter udskydes
til 2021, vil der ikke blive planlagt nye 2021-projekter inden for
samme kategori.
Arbejdsopgave til Kunstdagsudvalget (Pauline, Gunnar, Johan og
Uffe):
Inden kunstrådsmødet i september udarbejder
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Kunstdagsudvalget forslag, herunder budget, til Kunstdag
2021 - forudsat at Kunstdag 2020 ikke udsættes til 2021 uden
ændringer i det allerede planlagte indhold.
Den endelige handlingsplan, som skal bruges ved ansøgning til
blandt andet Statens Kunstfond, behandles
på Assens Kunstråds møde den 9. september 2020.

387. Assens Kunstråds Kunstpulje Kunstpuljeudvalget orienterer
 Sys Svindings skulptur
 Indkomne ansøgninger til Kunstpuljen fra Peter

Willemoesskolen og Børnehaven
Drømmebakken 

Beslutning:
Stenen til Sys Svindings skulptur er ankommet til Hollufgaard.
Sys Svinding påbegynder sit arbejde, når der gives grønt lys fra
Hollufgaard. Der kan forventes en
arbejdsproces over ca. et halvt år, hvor publikum kan følge med
undervejs.
Kunstpuljeudvalget (Pauline, Gunnar, Carl Henning og Uffe) har
besluttet at gå i dialog med Børnehaven
Drømmebakken om et murmaleri.
Kunstpuljeudvalget melder følgende tilbage til ansøgerne:
Peter Willemoesskolen: Projektet kom ikke med i denne runde,
men skolen er meget velkommen til at
søge igen.
Børnehaven Drømmebakken: Udvalget ser positivt på
ansøgningen og vil gerne i dialog med
Drømmebakken snarest muligt.

388. Assens Kunstråds Kunstdag og uddeling af
Rejselegat
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Kunstdag og uddeling af Rejselegat er foreløbig udsat på ubestemt
tid. Kan der laves en strategi
for, hvordan arrangementerne gennemføres, når der bliver
mulighed for det?

Beslutning:
Arrangementet kan muligvis gennemføres i september eller
oktober; men det skal afgøres senest medio
august, hvis det skal kunne lade sig gøre. Katrine inviterer til et
skype-møde, der afholdes senest den 15.
august 2020.
Rejselegatet kan udbetales før eller efter arrangementet, alt efter
hvad der er hensigtsmæssigt for
modtageren i forhold til tidspunktet for gennemførelse af rejsen.
Under alle omstændigheder fejres
legatmodtageren på Kunstdagen.
Sidste års rejselegatmodtager, Louise Egedal, skulle have afholdt
udstilling på Tobaksgaarden i maj 2020.
Udstillingen er udskudt.

389.

AiR Assens

Projektet har fået yderligere et tilskud på 15.500 kr. fra BKFs
Udvalg til fordeling af kulturelle
midler. Tidligere er der bevilget tilskud på 50.000 kr. fra Fonden
for Fynske Bank. Dertil
kommer tilskuddet fra Assens Kunstråds budget (Statens
Kunstfond og Assens Kommune) på
20.000 kr. Dermed er der skaffet finansiering på 85.500 kr. (hvoraf
der dog skal betales 17,5%
moms af fondsmidlerne, bortset fra dem fra Statens Kunstfond) ud
af et samlet budget på
151.000 kr. (som dækker 8 kunstnere). Planen har hele tiden været
at gennemføre projektet
med det antal kunstnere, der er råd til.
Projektledelsen besluttede den 3. maj, at projektet på grund af
covid-19-krisen ikke
gennemføres i 2020, idet der er for mange usikkerhedsfaktorer,
især da det drejer sig om et
internationalt projekt.
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Projektledelsen vil i forbindelse med aflysningen ansøge Fonden
for Fynske Bank og
Billedkunstnernes Forbund om at få overført bevillingerne fra disse
sponsorer til næste år.
I forlængelse af dette beder projektledelsen Assens Kunstråd om at
overveje, om kunstrådet i
2021, ud over at afsætte midler til AiR Assens 2021, vil overføre de
ikke anvendte midler fra
2020 til 2021, idet dette ville give mulighed for et yderligere løft af
projektet.
Kunstrådet opfordres til at tage principiel stilling til spørgsmålet.
En egentlig godkendelse vil
forudsætte accept fra tilskudsgiverne, det vil sige Assens Kommune
og Statens Kunstfond.

Beslutning:
I og med at det planlagte AiR Assens 2020 udskydes til 2021, og
der søges om overførsel af 2020budgettet til 2021, vil der ikke blive afsat nye midler i til AiR
Assens 2021 - jævnfør punkt 3. Dog dækkes
de udgifter, der allerede er afholdt i forbindelse med AiR Assens
2020, af 2020-budgettet, og et beløb
svarende til disse udgifter søges til projektet i 2021.
Katrine orienterer Jørgen Svenstrup.

390.

Orientering

 Kunstguide

Assens Kunstråds Kunstregistrant blev lanceret umiddelbart før
påske under navne
”Kunstguide - Assens Kommunes” - idet guiden lægger op til en
aktivitet, man med en
smule omtanke godt kan gennemføre trods covid-19-krisen. Se
www.assens.dk/kunstguide.
 Åbne Værksteder

Arbejdsgruppen bag Åbne Værksteder har den indstilling, at
den gerne vil gennemføre
arrangementet i 2020. Gruppen har dog valgt foreløbig at se
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tiden an indtil slutningen af
maj og afvente eventuelle nye meldinger i relation til covid-19situationen, før den foretager
sig noget for at sætte projektet i gang.
 Orientering til Statens Kunstfond

Katrine har sendt orientering til Statens Kunstfond angående
udsættelse af forårets
kunstrådsprojekter samt status for øvrige projekter.
 Kulturpolitik

Beslutning:
Assens Kunstråds Kunstregistrant blev lanceret umiddelbart før
påske under navnet ”Kunstguide - Assens
Kommunes” - idet guiden lægger op til en aktivitet, man med en
smule omtanke godt kan gennemføre
trods covid-19-krisen. Se www.assens.dk/kunstguide
Kunstrådet tager arbejdsgruppens indstilling til efterretning og
opfordrer til, at man så vidt muligt afholder
arrangementet. Der skal naturligvis tages de nødvendige
forholdsregler: afstand, begrænset antal
personer ad gangen i værkstederne, håndsprit etc.
Udsættelsen af projekterne er godkendt af Statens Kunstfond.
Katrine orienterer løbende kunstfonden om
ændringer i Assens Kunstråds handlingsplan.
Assens Kommunes nye kulturpolitik blev vedtaget af Byrådet den
29. april 2020. Næste skridt er
udarbejdelse af kulturstrategi og handlingsplaner.

391.

Eventuelt

Beslutning:
Ingen bemærkninger.
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