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419.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt.

420.

Godkendelse af referat fra sidste møde - er sket skriftligt

Beslutning:
Referatet blev godkendt.

421. Assens Kunstråds Kunstpulje 2020 og 2021 - ved
Kunstpuljeudvalget herunder
l
l
l

indvielse af Sys Svindings granitbog
Drømmebakken i Aarup - Kunstpuljen 2020
Salbrovadskolen - Kunstpuljen 2021

Beslutning:
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• Indvielse af Sys Svindings granitbog
Med den begyndende genåbning af samfundet kan skulpturen på Assens Bibliotek snart
indvies. Det
blev foreslået, at indvielsen kan finde sted den 17. september 2021 som optakt til Åbne
Værksteder.
Som alternativ dato blev der peget på den 10. september 2021.
Pauline tager kontakt til AssensBibliotekerne og til kunstneren for at afklare dato og andre
aftaler om
arrangementet.
• Drømmebakken i Aarup - Kunstpuljen 2020
Det har ikke vist sig muligt at få lavet en aftale med børnehaven Drømmebakken i Aarup
vedrørende
kunstværk. Dermed går tilbuddet om et kunstværk videre til Arena Assens. Pauline går i
dialog med
Michael Iwersen, leder af Arena Assens.
• Salbrovadskolen - Kunstpuljen 2021
Der er en dialog i gang med Salbrovadskolen angående kunstværk.
De øvrige ansøgere til Kunstpuljen 2021 skal have en tilbagemelding, så snart fordelingen af
Kunstpuljen er afgjort.

422.

Assens Kunstråds Kunstdag 2021 - ved Kunstudvalget

Kunstdagsudvalget har vedtaget ikke at afholde kunstfilmfestival. Dermed skal der tages stilling
til, hvordan og hvornår Kunstdag 2021 så skal afholdes.

Beslutning:
Kunstdagsudvalget har vedtaget ikke at afholde kunstfilmfestival. Dermed skal der tages
stilling til, hvordan og hvornår Kunstdag 2021 så skal afholdes.
Kunstdagsudvalget planlægger et arrangement med en performancekunstner og har taget
kontakt til to kunstnere. Der arbejdes videre på et arrangement med kunstneren Linh Le.
Kunstdagen planlægges afholdt enten i forbindelse med Assens Kulturdage den 15.-22.
august 2021, eller som optakt til Åbne Værksteder, det vil sige den 17. september 2021 koordineret med indvielsen af Sys Svindings skulptur.

423. 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.

Beslutning:
En eventuel aftale med IN SITU skal koordineres med de medarbejdere på rådhuset, der er
tovholdere for Multiteksprojektet, og med det rådgivningsfirma, der er hyret til
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byggeprojektet.
Desuden bør det afklares, hvordan IN SITUs medvirken i givet fald finansieres.
Kunstrådet kan eventuelt lade Kunstpuljemidlerne for 2022 indgå i en aftale med IN SITU,
eventuelt suppleret med restmidler på driftsområdet, såfremt disse kan overføres til anlæg,
jævnfør punkt 7.
Peter vender spørgsmålet med de ansvarlige for Multiteksprojektet.

424. Kunstmuseum i Assens Kommune - eventuel nedsættelse af
arbejdsgruppe, jævnfør punkt 5 i referatet af Assens Kunstråds møde
3. februar 2021
Formanden indstiller, at kunstrådet videregiver ideen til det kommende kunstråd.

Beslutning:
Formandens indstilling blev vedtaget.

425.

Økonomi

Assens Kunstråd har et restbeløb på 48.298 kr. på kontoen.
På kunstrådets møde 3. februar 2021 blev det vedtaget, at dette beløb skulle reserveres til
underskudsdækning til Kunstfilmfestivalen. Kunstrådet har imidlertid vedtaget ikke at afholde
festivalen. Dermed skal der tages stilling til beløbets anvendelse.

Beslutning:
Beløbet reserveres foreløbig til underskudsdækning af Kunstdagen. På kunstrådets møde i
september tages der endeligt stilling til beløbets anvendelse, herunder hvorvidt der er behov
for en sådan underskudsdækning, og i benægtende fald hvorvidt beløbet eventuelt kan
overføres til anlæg, jævnfør punkt 5.

426.

Valg til Assens Kunstråd 2022-2025

Det nuværende kunstråds valgperiode udløber ved udgangen af dette kalenderår, samtidig med
udløbet af byrådsperioden. Valg til det nye kunstråd forberedes af det nuværende kunstråd
gennem kontakt til de relevante organisationer, annoncering mv.
Ifølge vedtægter og forretningsorden sammensættes Assens Kunstråd af:
l

l

3 medlemmer med baggrund i gruppen af professionelt udøvende kunstnere og
kunsthåndværkere. Billedkunstnernes Forbund Fyn (BKF Fyn) indstiller i alt 6 kandidater i
prioriteret rækkefølge, efter forslag fra foreningen Professionelt Arbejdende Kunstnere i
Assens Kommune (PABiAK).
1 medlem med kunstkyndig baggrund, museal baggrund og / eller erfaring med kunst- og
kulturformidling. Kan indstilles af borgere og foreninger efter annoncering i pressen.
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l

l

1 medlem med baggrund inden for arkitektur. Kan indstilles af borgere og foreninger efter
annoncering i pressen.
1 medlem, der repræsenterer Assens Kommune. Indstilles af Plan og Kultur.

Det nye politiske udvalg udpeger på sit første møde det nye kunstråd på baggrund af
indstillingerne. Af de 6 indstillede professionelle kunstnere udpeges 3. De 3 andre udpeges som
stedfortrædere. De øvrige 3 faste kunstrådsmedlemmer udpeges blandt de af borgere m.fl.
indstillede kandidater. Der kan ligeledes udpeges personlige stedfortrædere for disse 3
medlemmer.

Beslutning:
Kunstrådets medlemmer overvejer hver især, hvordan der kan rekrutteres professionelle
kunstnere / Bkf-medlemmer til det kommende kunstråd. Punktet tages op igen på
kunstrådets møde i september.

427.

Orientering
l
l

Assens Kunstråds Rejselegat 2021
Åbne Værksteder 2021

Beslutning:
• Assens Kunstråds Rejselegat 2021
Modtageren af Rejselegatet er udpeget. Legatet uddeles i forbindelse med årets Kunstdag.
Såfremt
modtageren gennemfører sin rejse inden Kunstdagen, kan beløbet udbetales i den
forbindelse; men
modtagerens navn vil først blive afsløret i forbindelse med Kunstdagen, hvor vedkommende
også vil
blive fejret.
• Åbne Værksteder 2021
Arrangementet er under planlægning med Elisabeth Rask som tovholder.

428.

Eventuelt

Beslutning:
Ingen bemærkninger.
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