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Teams

Indholdsfortegnelse:
411. Godkendelse af dagsorden
412. Godkendelse af referat fra sidste møde - er sket skriftligt
413. Assens Kunstråds Kunstfilmfestival ("Kunstdag 2021") ved Kunstdagsudvalget
(Uffe, Gunnar, Johan og Pauline)
414. Orientering om udsmykning ved Drømmebakken i Aarup (Uffe og Gunnar)
415. Etablering af kunstfond? Eller en udvidelse af den allerede registrerede
kunstpulje? Hvilket formål kunne en kunstfond / kunstpulje også have? (Carl
Henning)
416. Økonomi
417. Orientering
418. Eventuelt

411.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt.

412.

Godkendelse af referat fra sidste møde - er sket skriftligt

Beslutning:
Referatet blev godkendt.

413. Assens Kunstråds Kunstfilmfestival ("Kunstdag 2021") ved
Kunstdagsudvalget (Uffe, Gunnar, Johan og Pauline)
Beslutning:
Kunstfilmfestivalen er grundlæggende beskrevet i kunstrådets handlingsplan, og er nu ved
at tage yderligere form.
Tanken er, at der skal vises film i biografer i kommunen. Der kan vises film hele dagen, og
der skal være filmtilbud til alle aldersgrupper. Der er endvidere overvejelser om at vise film
på storskærm.
Festivaludvalget (Uffe, Gunnar og Pauline) er i gang med at se på konkrete programforslag i
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samarbejde med Carl Henning. Programmet vil bestå af to genrer: Film om kunstnere, og
film, der i sig selv er kunstværker. Hvad angår fremvisning på storskærm, er det måske især
film om kunstnere, der kan vise sig egnede.
Der var forslag om at lade nogen af filmene køre i sløjfe, som man ofte oplever det på
kunstudstillinger. Det kunne være en mulighed både i biografer og på storskærm.
Der var endvidere forslag om at give publikum mulighed for at komme i dialog med
kunstnere ved at arrangere foredrag eller lignende i forbindelse med nogen af
filmforevisningerne.
Forskellige muligheder angående tid og sted blev diskuteret. Det blev vedtaget, at
kunstfilmfestivalen afholdes i august i forbindelse med Assens Kulturdage. De praktiske
muligheder undersøges, idet der arbejdes videre med ideen om eventuelt at kombinere
filmforevisninger i biografer og på storskærm.
Udvalget kommer snarest muligt med et konkret bud på tid, sted og program.

414. Orientering om udsmykning ved Drømmebakken i Aarup (Uffe
og Gunnar)
Beslutning:
Uffe orienterede om, at der var holdt møde med ansatte på Drømmebakken og kunstneren,
og at alle aftaler tilsyneladende var på plads, så værket ville kunne monteres sidst på
sommeren 2021.
Undervejs i mødet indløb der desværre en meddelelse fra kunstneren om, at projektet ville
blive væsentligt dyrere end forudset i tilbudsmaterialet. Kunstpuljeudvalget tager stilling til
den nye situation og orienterer kunstrådet, når der er fundet en løsning.

415. Etablering af kunstfond? Eller en udvidelse af den allerede
registrerede kunstpulje? Hvilket formål kunne en kunstfond /
kunstpulje også have? (Carl Henning)
Bilag:
Assens Kunstfond - oplæg fra Carl Henning Aarsø.pdf
Beslutning:
Carl Henning gjorde rede for sine tanker om etablering af en kunstfond. En sådan fonds
opgave skulle være at indkøbe kunst til en samling, hvorfra værker ville kunne udlånes til
kommunens institutioner. Ved en årlig udstilling - eksempelvis i det nye Multitek - kunne
de nye værker præsenteres, og institutionerne kunne komme med ønsker om lån af værker.
På den måde ville den indkøbte kunst blive mere synlig for offentligheden, og nogle private eller virksomheder - ville måske endda blive inspireret til at donere kunst til
samlingen. På længere sigt kunne det blive begyndelsen til opfyldelse af drømmen om et
permanent udstillingssted eller et decideret kunstmuseum i Assens Kommune.
Se i øvrigt Carl Hennings oplæg, der blev udsendt med dagsordenen.
Mulighederne i en sådan model set i forhold til den nuværende kunstpulje blev drøftet.
Der var enighed om, at et kunstmuseum er et stort ønske for kunstrådet. Et fysisk sted, hvor
skoleelever, turister og folk i almindelighed kan komme og møde kunsten, er meget
ønskværdigt.
Formålet med den eksisterende kunstpulje er imidlertid ikke at grundlægge et museum
eller en samling, men at få kunsten ud, hvor folk er til daglig.

Møde i Assens Kunstråd den 3. februar 2021

Assens Kommune, 2 af 5

Der er dog intet til hinder for, at indkøb fra Kunstpuljen sker uafhængigt af de steder,
kunsten skal udlånes til. Det vil altså være muligt at købe kunst ind for det beløb, der er
afsat til Kunstpuljen, uden på forhånd at have afgjort, hvor det indkøbte skal placeres. Det
vil også være muligt at lave en udstilling af de årlige indkøb, før kunsten udlånes til
institutionerne. Men den kunst, der indkøbes af Kunstpuljen, skal ikke på museum eller
depot - den skal ud på institutionerne.
Vil man arbejde hen imod et kunstmuseum, skal der derfor tænkes i andre baner end at
bruge den eksisterende Kunstpulje til formålet. Et museum kræver en udstillingsfacilitet og
nogen, der kan administrere og passe samlingen. Det ville være oplagt at tænke et
kunstmuseum ind i sammenhæng med det eksisterende Museum Vestfyn, som dels allerede
har de administrative rammer, dels er i besiddelse af en ret stor kunstsamling. Et museum
kræver imidlertid en stabil økonomi, dels til etablering, dels til drift, også selv om der kan
opnås fordele ved at sammentænke med det eksisterende museum.
Ideen bør derfor testes i en bredere kreds, for eksempel hos lokale kunstinteresserede,
Billedkunstnernes Forbund m.fl. Der var forslag om at nedsætte en gruppe, der kunne
arbejde videre med ideen med henblik på at undersøge, om der er potentiale for etablering
af et museum i Assens Kommune.
Dette arbejde bør foregå parallelt med arbejdet med den eksisterende Kunstpulje.
Punktet sættes på dagsordenen på kunstrådets næste møde.

416.

Økonomi

På budget 2020 er der p.t. et overskud på 45.561 kr. Af disse skal 14.263 kr. tilbagebetales til
Statens Kunstfond. Dermed er der en rest på 31.298 kr., under forudsætning af, at der ikke er
flere udgifter på kunstrådets konto for 2020.
Dertil kommer et restbeløb på 37.000 kr. fra 2019.
Således havde Assens Kunstråd samlet set 68.298 kr. på kontoen ved udgangen af 2020. Af disse
blev det på kunstrådets møde den 18. november 2020 besluttet at afsætte yderligere 20.000 kr.
til AiR-Assens, ud over de 20.000 kr., der i forvejen er afsat i handlingsplanen.
Dermed har Assens Kunstråd fortsat et restbeløb på 48.298 kr. på kontoen.
Det indstilles, at kunstrådet tager stilling til, hvad dette beløb skal anvendes til.

Beslutning:
Det blev vedtaget, at restbeløbet reserveres til underskudsdækning til Kunstfilmfestivalen
(Assens Kunstråds Kunstdag 2021).

417.
l

l

l

Orientering
Kulturfest på Frøbjerg Bavnehøj (bilag)
Sys Svindings granitbog står nu på Assens Bibliotek. Der arbejdes på at lave en sokkel til
den. Når der er udsigt til, at covid-19-restriktionerne letter, skal der findes en dato for et
indvielsesarrangement.
Åbne Værksteder 2021: Elisabeth Rask har påtaget sig opgaven som tovholder.
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l

l

l

Assens Kunstråds Rejselegat 2021 er blevet annonceret i lokalaviserne i uge 3 og 4 2021, med
ansøgningsfrist 1. marts 2021. Legatmodtageren skal have svar senest 1. april 2021.
Assens Kunstråds Kunstpulje er blevet annonceret i ”Assens Kommune informerer” i uge 5
og 6 2021. Mail om muligheden for at søge puljen er desuden blevet udsendt til kommunale
institutioner m.fl. den 21. januar 2021. Ansøgningsfristen er 1. marts 2021.
Kort orientering om web-konferencer afholdt i januar
Bæredygtighed i kunst- og kulturbranchen - Statens Kunstfond 20.01.2021
¡
Kultur, kreativitet og mental trivsel - ny pulje i Region Syddanmark 25.01.2021
¡
Kunstens vilkår i kommunerne - Bkf 27.01.2021
¡

l

Ny 4-årig kulturaftale mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet (2021-2024)
Aftalens indsatsområder er:
¡
Visuel Kultur (skal styrke børns og unges mulighed for at opdyrke deres talent inden for
de visuelle genrer)
¡
Kultur i Naturen (skal udvikle og opdyrke tilbud til børn og familier med fokus på kultur
og natur)
¡
Kultur og Sundhed (kulturaktiviteter til og med mennesker med en psykisk lidelse)

Bilag:
Kulturfest - kort beskrivelse.pdf
Beslutning:
• Kulturfest på Frøbjerg Bavnehøj (bilag)
• Sys Svindings granitbog står nu på Assens Bibliotek. Der arbejdes på at lave en sokkel til
den. Når
der er udsigt til, at covid-19-restriktionerne letter, skal der findes en dato for et
indvielsesarrangement.
• Åbne Værksteder 2021: Elisabeth Rask har påtaget sig opgaven som tovholder.
• Assens Kunstråds Rejselegat 2021 er blevet annonceret i lokalaviserne i uge 3 og 4 2021,
med
ansøgningsfrist 1. marts 2021. Legatmodtageren skal have svar senest 1. april 2021.
• Assens Kunstråds Kunstpulje er blevet annonceret i ”Assens Kommune informerer” i uge 5
og 6 2021.
Mail om muligheden for at søge puljen er desuden blevet udsendt til kommunale
institutioner m.fl.
den 21. januar 2021. Ansøgningsfristen er 1. marts 2021.
• Kort orientering om web-konferencer afholdt i januar
o Bæredygtighed i kunst- og kulturbranchen - Statens Kunstfond 20.01.2021
o Kultur, kreativitet og mental trivsel - ny pulje i Region Syddanmark 25.01.2021
o Kunstens vilkår i kommunerne - Bkf 27.01.2021
• Ny 4-årig kulturaftale mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet (2021-2024)
Aftalens indsatsområder er:
o Visuel Kultur (skal styrke børns og unges mulighed for at opdyrke deres talent inden for
de visuelle
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genrer)
o Kultur i Naturen (skal udvikle og opdyrke tilbud til børn og familier med fokus på kultur
og natur)
o Kultur og Sundhed (kulturaktiviteter til og med mennesker med en psykisk lidelse)
• Assens Kommune har fået en henvendelse fra rådgivningsfirmaet IN SITU, som tilbyder
rådgivning
om og fundraising til integreret kunst i forbindelse med opførelsen af Multiteket.
Henvendelsen er 29.
januar 2021 sendt videre til Assens Kunstråd til orientering.

418.

Eventuelt

Beslutning:
Ingen bemærkninger.
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