Referat
KOMMUNALT BILLEDKUNSTRÅD
i LEMVIG KOMMUNE
Fredag den 12. december 2014 kl. 9.00 – 12.00
Lemvig Rådhus, Udvalgsværelse 3

Deltagere:
 Lars Olsson
 Gerd Rathje
 Klavs Weiss
 Merete Nørby
 Kristian Tikøb
 Michael Bank Christoffersen
 Merete Nørby
 Jan Lilholt (referent)
Afbud:

Punkter:
1. Godkendelse af referat fra den 21. oktober 2014
Beslutning:
Referatet godkendt

2. Jf. dagsordenspunkt 10 på sidste møde er der lavet en henvendelse til
planafdelingen vedr. ønsket om en medarbejder som permanent medlem i
billedkunstrådet.
Planafdelingens leder Kirsten Eldon har udpeget Merete Nørby som permanent medlem
af billedkunstrådet.
Beslutning:
Merete blev budt velkommen i Billedkunstrådet.

3. Opfølgning vedr. kunstværket ”Linien”
Elle-Mie Ejdrup Hansen har sammen med Gerd, Klavs, Kristian og Jan besigtiget sit
værk foran Kystcenteret i Thyborøn. Der orienteres om forløbet og de aftaler, der er
indgået.

Beslutning:
Klavs redegjorde for mødet med Elle-Mie Ejdrup Hansen. Billedkunstrådet
formulerer et svar på den henvendelse rådet har fået vedr. Elle-Mies værk. Svaret
vil indeholde en bevaringsplan og allokering af skulpturen til en anden placering i
Thyborøn området. Billedkunstrådet finder det vigtigt, at placeringen, fortsat
bliver parallelt med kystlinjen. Jan formulerer forslag til et brev. Forslaget sendes
til udtalelse i udvalget.

4. Lemvig Havns udvikling: Opfølgning på beslutningen fra sidste møde vedr. Karsten
Ohrts besøg i Lemvig.
Beslutning:
Merete har endnu ikke haft kontakt med Karsten Ohrt.

5. Pressemeddelelse og fotografering af rådet.
Vi skal fotograferes på et tidspunkt i løbet af mødet. Tidspunktet afgøres på dagen efter
aftale med fotografen. Gerd orienterer/kommenterer pressemeddelelsen.
Beslutning:
Den planlagte fotografering blev desværre aflyst, da fotografen er sygemeldt. I
stedet tog Dorthe Gad fra Planafdelingen billeder af rådet. Kristian og Lars
færdiggør billederne i photoshop.
Gerds udkast til pressemeddelelse blev tilrettet og godkendt.
Pressemeddelelse og billede af billedkunstrådet skal fra årsskiftet være
tilgængelige på Lemvig Kommunes hjemmeside. Referaterne fra møderne skal
også være tilgængelige på denne side. Jan sikrer, at pressemeddelelse sendes til
alle relevante instanser.

6. Ideer til ansøgning til Statens Kunstfond i forhold til udsmykning i det offentlige
rum. Merete og Jan følger op på beslutningerne på sidste møde (se bilag).
Beslutning:
Merete redegjorde for, at man i planafdelingen er opmærksomme på muligheden
for at udnytte ledige byggetomter i Lemvig By.

7. Registrering af eksisterende kunst i Lemvig Kommune.
Diskussion vedr. registrering og formidling af kunst i Lemvig Kommune.
Eva Kammersgaard fra byrådssekretariatet er i gang med at registre kunst i
Lemvig Kommune. Jan kontakter Eva og fremlægger Evas foreløbige arbejde på
næste møde. Michael anbefaler de muligheder, der findes ved brug af beacons,
som via en app. kan formidle kunst.

8. Forslag til mødedatoer i billedkunstrådet i 2015.
Hvis vi fortsat skal have mandag som fast mødedag foreslås følgende datoer:
Mandag den 26. januar 2015
Mandag den 23. marts 2015
Mandag den 01. juni 2015
Mandag den 31. august 2015
Mandag den 02. november 2015.
Beslutning:
Mandag den 26. januar 2015.
Torsdag den 9. april 2015.
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Mandag den 31. august 2015.
Tirsdag den 10. november 2015.
Alle møder starter kl. 9.00 og slutter senest kl. 11.00.

9. Gensidig orientering
Beslutning:
Samtidskunstfestivalen, som er en del af Kulturaftalen for 2015 - 2018 er endnu
ikke underskrevet af ministeren.
Kultursamarbejdets fremadrettede markedsføring diskuteres i en ny nedsat
arbejdsgruppe. Gerd er medlem af denne arbejdsgruppe.
Merete fremlagde det skitseforslag Laila Vestergaard har lavet til den sten, der
ønskes placeret ved Biohuset.

Næste møde: 26. januar 2015

Mødet hævet kl. 10.45.

______________________________
Gerd Rathje
______________________________
Klavs Weiss
______________________________
Kristian Tikøb
______________________________
Lars Olsson
______________________________
Michael Bank Christoffersen
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