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1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning Assens Kunstråd den 10. maj 2022
Dagsordenen blev godkendt.
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde - er sket elektronisk
Beslutning Assens Kunstråd den 10. maj 2022
Referatet blev godkendt.

3. Nyt arkitekturkyndigt medlem af kunstrådet
Sagsfremstilling:
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget har på sit møde den 2. maj 2022
udpeget Otto Arp som nyt medlem med arkitekturfaglig baggrund.
Beslutning Assens Kunstråd den 10. maj 2022
Kunstrådet bød Otto Arp velkommen, og Otto fortalte lidt om sin baggrund.

4. Handlingsplan for 2022
Sagsfremstilling:
Opfølgning på vedtagne konkrete ændringer: ekstra midler til Åbne Værksteder
Beslutning Assens Kunstråd den 10. maj 2022
John havde kontaktet Elisabeth Rask, som stadig gerne står for de Åbne Værksteder (der
foreløbig har 7-8 tilmeldte), men som ikke kan påtage sig at organisere en
åbningsudstilling eller et andet tillægsarrangement.
Det blev drøftet, om man i stedet kunne bruge de ekstra midler til at lave en udstilling et
sted i Assens eller i en af centerbyerne, eventuelt i et tomt butikslokale, gerne i
sommerperioden.
Dette førte videre til en drøftelse af muligheden for at anvende den kommunalt ejede
bygning Krabbeløkkevej 3 til kunstrådsformål hen over sommeren.
Kunstrådet fik mulighed for at bese bygningen i forlængelse af mødet. Det blev
konkluderet, at den godt kunne være velegnet til formålet, under forudsætning af at den
kan ryddes, og at der kan indhentes de nødvendige godkendelser. Eventuelt kunne årets
kunstdag også henlægges til bygningen og kobles sammen med en udstillingen.
Peter undersøger, hvad der er praktisk muligt i forbindelse med bygningen, og vender
tilbage til kunstrådet.
I forlængelse af dette indkaldes der eventuelt til et kort ekstramøde i kunstrådet,
eventuelt online.

5. Handlingsplan for 2023 - med udgangspunkt i handlingsplanen
for 2022
Sagsfremstilling:
- herunder opfølgning på ideer fra forventningsafstemningspunktet på mødet 8. marts
2022 (se referatet)
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Bilag:
Bilag 3. Handlingsplan 2022 - Assens Kunstråd.pdf

Beslutning Assens Kunstråd den 10. maj 2022
Fra 2022-handlingsplanen videreføres følgende projekter i 2023:
Åbne værksteder
Kunstdag
Det blev vedtaget at satse på at afholde de kommende kunstdage med rå bygninger som
ramme. Der blev nedsat en gruppe, der skal arbejde med både Kunstdag 2022, Kunstdag
2023 og Kunstdag 2024. Gruppen består af Gunnar, Marianne, Otto, John og Johan
AiR-Fyn - som videreførelse af AiR-Assens
Midler til indkøb af billedkunst til det offentlige rum (Kunstpuljen)
er afsat i de kommende budgetter via anlægsrammen
Følgende langsigtede hensigtserklæringer videreføres ligeledes:
Anbefaling af anvendelse af procentreglen ved kommunalt byggeri i Assens Kommune
Online-kunstdatabase
udbygning af Assens Kommunes Kunstguide
Følgende projekt genovervejes, idet det ringe antal ansøgere de seneste år giver
anledning til at overveje at lade det udgå af handlingsplanen:
Rejselegat
Der var forslag om at invitere kunstnere, arkitekter m.fl. i kommunen til et dialogmøde
for at udbrede kendskabet til Assens Kunstråd og for at få kastet lys over, hvilke
muligheder der kunne ligge i kunstrådets bagland, og hvilke muligheder kunstnerne ser i
kunstrådet. Mødet kunne eventuelt indgå som en aktivitet i forbindelse med en
sommerudstilling (på Krakkeløkkevej 3 eller andetsteds).
Der arbejdes hen imod et møde i august 2022, med henblik på at kunne indtænke
resultaterne af mødet i den kommende handlingsplan.
Nogle af de spørgsmål, kunstrådet gerne vil høre kunstnernes holdning til, er:
Hvilken interesse er der for et kunstens hus med eksempelvis udstillinger, værksteder,
atelierpladser?
Hvilken interesse er der for en årlig censureret udstilling i Assens Kommune?
Hvilken interesse er der for en model med flere ansøgningsrunder vedrørende (mindre)
kunstprojekter?
Hvilke muligheder ser kunstnerne i at udnytte tomme bygninger i kommunen til
midlertidige kunstprojekter? (Lys over Lolland blev nævnt som inspiration www.lysoverlolland.dk)
Hvilken relevans har det fortsat at uddele et årligt rejselegat?
Hvilken interesse er der blandt kunstnere, arkitekter eller andre aktører for at indgå som
medskabere af nogle af Assens Kunstråds projekter?
Der laves en kontaktliste over kunstnere, arkitekter m.fl. i Assens Kommune, som det
kunne være relevant at invitere til dialogmøde
Der udarbejdes et forslag til endelig handlingsplan inden kunstrådsmødet i 13. september
2022. Handlingsplanen skal gerne kunne færdigdrøftes og vedtages på dette møde, med
henblik på ansøgning til Statens Kunstfond i oktober.
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6. Assens Kunstråds Rejselegat
Sagsfremstilling:
Orientering om legatmodtager
Beslutning Assens Kunstråd den 10. maj 2022
Der blev orienteret om legatmodtageren, hvis navn holdes hemmeligt, indtil legatet
uddeles officielt. Legatmodtageren er orienteret.

7. Assens Kunstråds Kunstpulje
Sagsfremstilling:
Afklaring af procedure for udmøntning af Kunstpuljen 2022, jævnfør drøftelse på
kunstrådets møde den 8. marts 2022
Beslutning Assens Kunstråd den 10. maj 2022
Det blev besluttet, at de hidtidige kriterier for Kunstpuljen bibeholdes. Katrine skriver ud
til kommunale institutioner, haller og andre relevante institutioner, samt indrykker
annonce i ”Kommunen informerer”.

8. Per Ahlmanns skulptur på Pilehaveskolen
Sagsfremstilling:
Per Ahlmann har henvendt sig til Assens Kunstråd, fordi der har vist sig at være alvorlige
problemer med den keramiske skulptur "Oceanet i dit øje”, som Per Ahlmann udførte til
Pilehaveskolen i 2017-2018. Per Ahlmann fremsender inden kunstrådets møde en
nærmere redegørelse for problemet samt et løsningsforslag, som kunstrådet bedes tage
stilling til
Beslutning Assens Kunstråd den 10. maj 2022
Løsningsforslaget nåede ikke frem inden kunstrådets møde. Katrine sender forslaget
videre til overvejelse i kunstrådet, når hun modtager det.

9. Orientering
Sagsfremstilling:
 Annette Frandsen har henvendt sig til Assens Kunstråd for at gøre opmærksom
på, at Erik A. Frandsen for nylig har lavet nye litografier, som måske kunne have
kunstrådets interesse. Værkerne kan ses på
https://erikafrandsen.dk/collections/prints.


AiR Fyn - orientering fra Jørgen Svenstrup
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Et koncept for AiR Fyn 2023-2025 er på vej. Fire fynske kulturinstitutioner/-aktører
forventes at deltage: AiR-Assens, Fyns Grafiske Værksted, SAK (Svendborg Amts
Kunstforening) og Hollufgård Artist Residence. Hollufgård har som den største af de fire
påtaget sig at koordinere arbejdet i den indledende fase. Senere kan der blive behov for
at ansætte en projektleder.
Der satses på at afholde kunstnerophold af en måneds længde medio september-medio
oktober de tre pågældende år. Konceptet bygger videre på det, vi kender fra AiR-Assens:
bæredygtighed som tema, en række offentlige arrangementer, herunder åbent husarrangementer, kontakt og netværk med kunstnere og andre i lokalsamfundet.
Jørgen Svenstrup vender tilbage med flere oplysninger, så snart koncept og budget er
klar.


Bike Island Fyn-kunstrute/-cykelrute/-herregårdsrute.

Af Destination Fyn er Assens Kommune blevet bedt om at finde en placering til et
kunstværk, der skal indgå i en kunstrute i forbindelse med Herregårdsruten. Oprindelig
var der tale om et cykel-kunstruteprojekt fra 2020, støttet af Kulturregion Fyn. I det
oprindelige projekt var tanken, at der for hver kommune skulle findes en professionel
kunstner, som havde tilknytning til kommunen, og som skulle udføre et kunstværk, der
virkelig var værd at cykle efter.
I det reviderede projekt, Assens Kommune nu har modtaget fra Destination Fyn, har man
i stedet bedt den samme kunstner om at udføre kunstværker i alle de 10 fynske
kommuner. Desuden er budgettet væsentligt beskåret i forhold til det oprindelige.
Kulturregion Fyn har besluttet at tage sin støtte til projektet op til fornyet overvejelse,
med den begrundelse at dette indholdsmæssigt har ændret karakter og beløbsmæssigt
heller ikke har nået det niveau, der oprindeligt var anslået.

10. Evt.
Beslutning Assens Kunstråd den 10. maj 2022
Ingen bemærkninger.
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