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1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning Assens Kunstråd den 8. marts 2022
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde - er sket elektronisk
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Beslutning Assens Kunstråd den 8. marts 2022
Referatet blev godkendt.

3. Forventningsafstemning
Sagsfremstilling:
Kunstrådets arbejde på kortere sigt: Handlingsplan for 2022 (bilag 1)
Skal der foretages ændringer i det tidligere kunstråds handlingsplan for 2022, ud over
den af projektlederen annoncerede aflysning af AiR-Assens 2022?
(Bemærk, at ændringer i handlingsplanen skal godkendes af Statens Kunstfond, såfremt
kunstrådet ønsker at beholde det bevilgede tilskud fra kunstfonden.)
Kunstrådets langsigtede planer og visioner
Runde, hvor kunstrådsmedlemmerne hver især fremlægger deres ideer og visioner,
eksempelvis i forhold til de tre nøgleord formidling, udvikling og rådgivning.
Prioritering med udgangspunkt i den indledende runde: Hvad vil kunstrådet satse på i
første omgang, hvad skal udskydes, og hvad skal eventuelt helt udgå af listen? Kan der
lægges en plan for undersøgelse af muligheder, involvering af interessenter mv., og
eventuelt en overordnet tidsplan?
Bilag:
Bilag 1. Handlingsplan og budget 2022

Beslutning Assens Kunstråd den 8. marts 2022
Der var enighed om, at de midler, der i år frigøres fra projektet AiR-Assens, overføres til
projektet Åbne Værksteder, hvor de vil kunne bruges til opmærksomhedsskabende
aktiviteter i forbindelse med weekend-arrangementet i uge 37. Der var blandt andet
forslag om en appetitvækker-udstilling, hvor alle de kunstnere, der deltager i Åbne
Værksteder, er repræsenteret.
John kontakter Elisabeth Rask, som er tovholder for Åbne Værksteder, og aftaler
nærmere.
Katrine kontakter Statens Kunstfond, når aftalen er på plads.
Kunstrådets langsigtede planer og visioner
Runde, hvor kunstrådsmedlemmerne hver især fremlægger deres ideer og visioner,
eksempelvis i forhold til de tre nøgleord formidling, udvikling og rådgivning.
Prioritering med udgangspunkt i den indledende runde: Hvad vil kunstrådet satse på i
første omgang, hvad skal udskydes, og hvad skal eventuelt helt udgå af listen? Kan der
lægges en plan for undersøgelse af muligheder, involvering af interessenter mv., og
eventuelt en overordnet tidsplan?
Følgende blev drøftet:
Konkrete ideer og spørgsmål:
Mere formidling af samtidskunst i det offentlige rum, blandt andet gennem en eventuel
omorganisering af Assens Kunstråds Kunstpulje med flere årlige ansøgningsrunder, hvor
mindre beløb kan søges af kunstnere i samarbejde med institutioner til mindre projekter
- gerne steds- og situationsspecifikke initiativer
Etablering af et Kunstens Hus med værksteder og udstillingsrum til professionel kunst et sted, hvor der altid sker noget. Der skal ikke opbygges en samling, men blot være
adgang til et velegnet rum, der giver mulighed for skiftende udstillinger
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Skulptursti (idé fra det tidligere kunstråd) - til at supplere de to andre Kulturstier i
Assens by
Formidling i landskabet af for eksempel de store romantiske kunstnere - kobling til
nutiden af Dreyer m.fl. - eventuelt via app
Opmærksomhed på de muligheder, der ligger i www.assens.dk/kunstguide
Årlig censureret udstilling
Kunstdag 2023 i synergi med Kulturfesten på Frøbjerg
Kommunikationsplan for Assens Kunstråd: Hvordan udbreder vi kendskabet til Assens
Kunstråd? Hvordan formidler vi kunstrådets handlingsplan og projekter? Skal kunstrådet
have en facebookside? Kan der gøres noget via Oplev Assens’ facebookside eller andre
allerede eksisterende kanaler?
Hvad kan kunstrådet yderligere gøre for at formidle kunst i Assens Kommune?
Kunne kunstrådet være med til at profilere Assens Kommune?
Overordnet konklusion:
Kunstrådets ambition er at være garant for kunstnerisk kvalitet, både i forbindelse med
indkøb, formidling og rådgivning
Det skal drøftes, hvordan Assens Kunstråd bedst opfylder ambitionen, og hvordan
kunstrådet skal sætte sine spor fremover, blandt andet via ovennævnte konkrete ideer
Ovenstående spørgsmål og ideer - herunder prioriteringen af dem - tages op som temaer
på de kommende kunstrådsmøder, blandt andet som udgangspunkt for Assens Kunstråds
kommende handlingsplan for 2023

4. Assens Kunstråds Rejselegat - procedure og tidsplan for valg af
legatmodtager
Sagsfremstilling:
Baggrund: Se www.assens.dk/rejselegat
Beslutning Assens Kunstråd den 8. marts 2022
Ansøgningsfristen til rejselegatet er 1. april 2022.
Hurtigst muligt efter fristens udløb sendes ansøgningerne til alle kunstrådets
medlemmer.
De tre kunstnermedlemmer (Marianne, Gunnar og John) aftaler derefter det videre
forløb. Afhængigt af mængden af ansøgninger kan afgørelsen af, hvem der skal være
årets prismodtager, træffes via mail, fysisk møde eller onlinemøde.

5. Assens Kunstråds Kunstpulje - drøftelse af principper og
tidsplan for udmøntning
Sagsfremstilling:
Den nuværende procedure for udmøntning af Kunstpuljen, herunder kriterier og
ansøgningsskema, kan findes her: www.assens.dk/kunstpulje
Beslutning Assens Kunstråd den 8. marts 2022
Punktet sættes på dagsordenen for kunstrådets møde i maj. Som udgangspunkt for
drøftelsen udarbejdes et konkret udkast til revision af kriterierne, herunder en eventuel
overgangsordning.
Som mulig inspirationskilde blev nævnt Billedkunstpuljen i Vejle Kommune. Se
https://www.vejle.dk/selvbetjening/soeg-billedkunstpuljen/
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6. Orientering
Sagsfremstilling:
Arrangementer i forlængelse af tidligere års Rejselegat:
Udstilling og artist talk med Peder Fredskild i Tobaksgaarden
Fotografen Peder Fredskild, der i 2020 modtog Assens Kunstråds Rejselegat, udstiller
værker fra sin legat-rejse under titlen ”5 nedslag i Europa”. Det foregår 12. marts-10.
april 2022 i Tobaksgaarden, hvor der også er artist talk med Peder Fredskild 31. marts
2022 kl. 19.
Artist talk - henvendelse fra Jørgen Svenstrup
Billedkunstneren Jørgen Svenstrup, der i 2021 modtog Assens Kunstråds Rejselegat,
ønsker i foråret 2022 at holde et foredrag, hvor han formidler udbyttet af sin rejse.
Kunstrådet er velkomment til at komme med forslag til, hvor og hvornår foredraget skal
holdes. Det bliver et foredrag i ord og billeder, så der er brug for et lokale, hvor der er et
godt lærred og en god projektor. Foredraget hedder foreløbig: ”Om Kunst og Natur –
Forskellige perspektiver på verden.”
Henvendelse fra UKK - Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere
(oprindeligt: Unge Kunstnere og Kunstformidlere):
Formanden for udvalget for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse har modtaget en
henvendelse om undersøgelse vedrørende atelier- og værkstedsfaciliteter til kunstnere i
Assens Kommune. Administrationen har besvaret henvendelsen, som vedlægges til
orientering (bilag 2). Det politiske udvalg er ligeledes blevet orienteret om henvendelsen
Kulturfesten Frøbjerg 2022
Kulturfesten afholdes for første gang 16.-19. juni 2022. Arrangementet er beskrevet her:
www.assens.dk/kulturfest
Bilag:
Bilag 2. Henvendelse om kunstneratelierer og -værksteder - UKK (Unge Kunstnere og
Kunstformidlere).PDF

7. Eventuelt
Beslutning Assens Kunstråd den 8. marts 2022
Der skal vælges et nyt kunstrådsmedlem med arkitekturbaggrund. Proceduren for dette
er beskrevet i Assens Kunstråds forretningsorden. Der indrykkes snarest muligt annonce
om muligheden for at indstille kandidater. Medlemmet udpeges af Medborgerskabs-,
Kultur- og Beskæftigelsesudvalget på baggrund af de indkomne indstillinger.
Der er indkommet en ansøgning til Assens Kunstråds Kunstpulje fra foreningen
Vissenbjerg På Toppen. Katrine har sendt et foreløbigt svar og følger op på det snarest
muligt.
Assens Kunstråds handlingsplan for 2023 sættes på dagsordenen for kunstrådets møde i
maj, jævnfør punkt 3.b.
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