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441.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt.

442.

Godkendelse af referat fra sidste møde - er sket elektronisk

Beslutning:
Referatet blev godkendt.

443.
l
l

Assens Kunstråds Rejselegat - opfølgning
Peder Fredskild 2020
Jørgen Svenstrup 2021

Beslutning:
Peder Fredskild har gennemført sin rejse efter planen og er i gang med at udvælge billeder
til udstilling på Tobaksgaarden marts 2022.
Jørgen Svenstrup har ligeledes gennemført sin rejse. Katrine har kontaktet ham for at høre,
hvilken type formidling han stiler imod.
Begge arrangementer aftales mellem kunstnerne og det nye kunstråd.
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444.

Valg til Assens Kunstråd 2022-2025

3 medlemmer, som er professionelt udøvende billedkunstnere - indstilles af BKF Fyn
1 medlem med kunstkyndig baggrund, museal baggrund og /eller erfaring med kunst- og
kulturformidling, samt 1 medlem med baggrund inden for arkitektur - indstillingsfrist 1. december
2021, jævnfør annonce i lokalaviserne uge 41 og 42

Beslutning:
PABiAK har sendt anbefalinger til Billedkunstnernes Forbund, som har indstillet tre
billedkunstneriske medlemmer og tre suppleanter til Assens Kunstråd.
Der er ligeledes indgået indstillinger til de to øvrige poster.
Kunstrådet udpeges på det første møde i det nye politiske udvalg Medborgerskab, Kultur og
Beskæftigelse. Der vil snarest muligt derefter blive fastsat et tidspunkt for første møde i det
nye kunstråd.

445.

Økonomi / Regnskab 2021

Beslutning:
Det foreløbige regnskab tyder på, at der er et restbeløb på ca. 70.000 kr. på Assens
Kunstråds konto. Heraf er de 50.000 kr. overført fra 2020
Der er disponeret over 192.000 kr. af de 194.000 kr., der - inklusive overført beløb fra 2020
- er til rådighed i Kunstpuljen 2021. 145.000 kr. overføres til 2022, idet de projekter, de
vedrører, først gennemføres eller afsluttes i 2022.
HuskMitNavn er gået i gang med udsmykningsopgave i Arena Assens og skal dermed have
første rate af sit honorar udbetalt.

446.

Evaluering af Assens Kunstråds aktiviteter 2018-2021

Beslutning:
Kunstpuljen:
Der var tilfredshed med de indkøbte kunstværker. Uffe påtog sig at lave en oversigt med
billeder og lidt tekst om de værker, der er indkøbt i denne kunstrådsperiode - som
opfølgning på det forrige kunstråds tilsvarende oversigt. Sidstnævnte kan man se på
www.assens.dk/kunstpulje ved at følge linket ”Indkøbte værker 2014-2017” nederst på
siden. De nyeste værker skal også registreres i kunstguiden.
Kunstrådets øvrige aktiviteter:
Kunstrådet har løftet arven fra de tidligere kunstråd med en årlig handlingsplan, der har
fulgt de spor, der var udlagt. Det er der kommet fine aktiviteter ud af gennem de forløbne
fire år, herunder nogle velbesøgte kunstdage. Der er også fundet en form, hvor nogle
opgaver har kunnet uddelegeres til eksterne tovholdere uden for kunstrådets egne rækker.
Det gælder Åbne Værksteder og AiR-Assens.
Til det nye kunstråd overgives en anbefaling af, at der tidligt i den kommende
kunstrådsperiode sættes tid af til en gensidig forventningsafstemning og en drøftelse af,
hvilke opgaver kunstrådet fremover vil arbejde med, og hvilke mål man vil sætte sig.
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447.
l

l

Orientering
Ansøgning til Statens Kunstfonds pulje vedrørende Kommunale Billedkunstråd er afsendt
den 21. oktober 2021. Endelig handlingsplan for 2022 er medsendt som bilag. Svar fra
Statens Kunstfond er modtaget 12. november 2021. Der er bevilget 50.000 kr. til Assens
Kunstråds aktiviteter i 2022.
Assens Kunstråds Kunstpulje
Der er skrevet kontrakt med billedkunstnerne Søren Assenholt og HuskMitNavn om
projekter på henholdsvis Salbrovadskolen og Arena Assens
Assens Kunstråds Kunstpulje vil blive annonceret i ”Assens Kommune informerer” i januar.
Mail om muligheden for at søge puljen vil desuden blive udsendt til kommunale institutioner
m.fl. Ansøgningsfristen er 1. marts 2022.

l

Assens Kunstråds Rejselegat 2022 vil blive annonceret i lokalaviserne i begyndelsen af
januar 2022, med ansøgningsfrist 1. marts 2022

l

Kulturpuljen 2022 - justerede retningslinjer

l

Midler til Levende Bymidter

l

Kulturfest på Frøbjerg

Beslutning:
Se www.assens.dk/kulturpuljen
Se https://dagsorden.assens.dk/vis/pdf/bilag/89bb4377-f6a2-463a-b9af-410991729078/?
redirectDirectlyToPdf=false
Forberedelserne til Kulturfesten er i fuld gang, og der er indkommet en lang række forslag
til aktiviteter. Se www.assens.dk/kulturfest

448.

Eventuelt

Beslutning:
Det er aftalt, at to Søren Søndergaard-malerier skal flyttes fra Glamsbjerg Bibliotek til
Glamsbjerg Fritidscenter. Gunnar har truffet aftale med de to institutioner desangående
Den praktiske opgave med flytning og ophængning organiseres af Glamsbjerg Fritidscenter.
Entreprenørgården kan eventuelt involveres. Eventuelle udgifter i den forbindelse betales af
Kunstpuljen.
Jørgen Svenstrup har fremsendt status for AiR-Fyn og fremtidige planer for AiR-Assens
som del af Air-Fyn, med Hollufgård som administrator. Jørgen vil forsat være tovholder for
AiR-Assens, samtidig med at han er medarrangør af AiR-Fyn. Han foreslår i den
sammenhæng, at Assens Kunstråd fremover bidrager til Air-Assens gennem AiR-Fyn, af
praktiske grunde. Spørgsmålet behandles af det nye kunstråd.
Det nye kunstråd gøres opmærksom på Kulturfesten og på muligheden for at deltage med
aktiviteter. Det kunne eventuelt være aktiviteter for målgruppen børn og unge, idet der i
øjeblikket arbejdes med planlægning af skolers og dagtilbuds deltagelse i Kulturfesten.
Mødet blev afsluttet med gensidig tak for samarbejdet!
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