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392.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt.

393.

Godkendelse af referat fra sidste møde (er sket elektronisk)

Beslutning:
Referatet blev godkendt.

394.

Handlingsplan 2021

Beslutning:
Følgende blev drøftet:
• Kunstdag 2021:
Der var forslag om en mini-filmfestival med forevisninger af kunstfilm, som dels kan lånes
fra Statens Filmcentral, dels lejes fra kunstnere.
Festivalen skulle udspille sig over hele Assens Kommune og foregå over flere dage. De fire

biografer i kommunen er et bud på en ramme; men der kunne også tænkes i forevisninger
rundt omkring på utraditionelle steder.
Arrangementet kunne være en del af den kulturuge, der efter al sandsynlighed vil blive
arrangeret i forbindelse med, at Assens Kommunes nye kulturpolitik sættes i gang. Det er
dermed ikke givet, at arrangementet skal ligge i foråret, sådan som det normalt har været
tilfældet med kunstdagene.
Beskrivelsen af kunstdagen, herunder budgettet, skal rettes til i kunstrådets handlingsplan,
inden der sendes ansøgning til Statens Kunstfond i oktober.
Uffe undersøger prisniveauet for filmleje og snakker med Katrine om et muligt budget og
en tilretning af projektbeskrivelsen.
• Rejselegat, AiR Assens, Åbne Værksteder, Midler til indkøb af billedkunst til det
offentlige rum, samt
Anbefaling af anvendelse af ”Procentreglen”:
Afsnittene er godkendt og indgår i kunstrådets handlingsplan for 2021. Dog slettes
budgettet under AiR Assens.
• Online-kunstdatabase:
I første omgang bør der satses på at få de af Assens Kunstråd indkøbte værker indskrevet i
databasen. Det er i høj grad et spørgsmål om at indhente tilladelse fra de kunstnere,
kunstrådet har erhvervet værker fra. Dermed drejer opdateringen sig først og fremmest om
arbejdskraft-ressourcer. For så vidt som det kan lade sig gøre at skaffe disse, går vi videre
med udbygningen af databasen. Der sættes ikke budget af til opgaven i 2021.

395. Evaluering af Kundstdag 2020, herunder uddeling af
Rejselegat
Beslutning:
Der var 36 deltagere i kunstdagen alt i alt. Med en øvre grænse på 40 deltagere må
deltagelsen siges at have været en succes.
Der har været mange positive tilbagemeldinger om kunstdagen, og der var enighed i
kunstrådet om, at det var et godt og varieret arrangement. Dog var der for få deltagere fra
Assens Kommune, hvilket blandt andet kan have at gøre med, at den oprindeligt planlagte
bustransport måtte aflyses på grund af covid-19-situationen.
Der var kritik af, at arrangementet var lagt en hverdagseftermiddag kl. 16, idet det gjorde
det vanskeligt for folk med et almindeligt arbejde at deltage.
Der var forslag om, at man til fremtidige kunstdage inviterer kunstråd fra hele Fyn.
Sys Svinding er åben over for, at man kontakter hende og laver aftaler om at besøge hende
på huggepladsen på Hollufgård. Pauline kontakter Lokalavisen for at høre, om de kan
hjælpe med at formidle budskabet.

396.

Åbne Værksteder 12. - 13. september 2020

Beslutning:
Arrangementet afholdes i år igen, efter at have ligget stille et par år. Der er lavet fint prmateriale i form af postkort, plakater til at stille op ved vejen ud for de kunstnere, der

deltager, og hjemmesider. Se www.assens.dk/aabnevaerksteder
Der bør satses på flere deltagere og endnu bedre pr i 2021. PABiAK opfordres til at
formidle til sine medlemmer, at de allerede nu bør afsætte lørdag-søndag i uge 37 til
formålet.

397.

Assens Kunstråds Kunstpulje - Kunstpuljeudvalget orienterer

Beslutning:
Kunstpuljeudvalget har lavet aftale med børnehaven Drømmebakken i Aarup, som er
interesseret i et kunstværk i form af et keramisk relief på en mur. Institutionen har
indvilliget i selv at sørge for forudgående oppudsning af muren. Kunstpuljeudvalget
indhenter forslag fra tre keramiske kunstnere med henblik på at få valgt et projekt og få en
kontrakt på plads inden årets udgang.

398.

Økonomi - kort opfølgning

Beslutning:
Punktet er udskudt til næste møde, idet det atypiske år med udskydelse og aflysning af
arrangementer gør, at der foreløbig kun er trukket beskedent på kunstrådets konto. Inden
kunstrådets møde i november vil det være muligt at danne sig et bedre overblik. Katrine
følger op med Statens Kunstfond angående aflyste arrangementer mv.

399.

Orientering

 Kulturstrategi v/ Peter / Katrine

Beslutning:
• Kulturstrategi v/ Peter / Katrine
Peter gjorde kort rede for kulturstrategien og introducerede de tre temaer samt planen for
en gradvis implementering, som indledes med tema 1: Musik, sang og scenekunst,
hovedtema i 2021. Han understregede, at man sagtens kan være med, også selv om temaet
ikke er éns primære arbejdsfelt. Blot skal man være opmærksom på, hvordan man kan
vinkle til temaet.
Peter gjorde også opmærksom på, at der er tanker om en lokal kulturfestival i hele Assens
Kommune, med udgangspunkt i Tema 1.
Muligheden for at tænke i en slags udvidelse af Assens Kulturdage blev vendt. Tanken om
at lade den filmfestival, kunstrådet forventer at skrive ind i sin handlingsplan, være en del
af den større kulturfestival, blev ligeledes nævnt (jævnfør referatets punkt 3).
Assens Kommune forventer i løbet af efteråret 2020 at invitere kulturaktører og andre

interesserede til et åbent dialogmøde om kulturstrategiens Tema 1. Det bliver formentlig i
november.

400.

Eventuelt

Beslutning:
Katrine mindede om, at der holdes en lille årsafslutning for kunstrådet i forlængelse af
mødet i november. Der tages naturligvis forbehold for covid-19-situationen.
Der blev spurgt til den endelige placering af Sys Svindings skulptur, samt til kunstrådets
eventuelle rådgivende rolle i forbindelse med kunst til det nye Multitek. Spørgsmålene
tages op på et senere tidspunkt.

