17.06. 2014

Referat
KOMMUNALT BILLEDKUNSTRÅD
i LEMVIG KOMMUNE
Mandag den 16. juni 2014 kl. 9.00 – 12.00
Lemvig Rådhus, Udvalgsværelse 2

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

Punkter:
1. Godkendelse af referat (Bilag 1)
Beslutning: Referat godkendt

2. Kristian Tikøb nyt medlem af Billedkunstrådet
Ane Wöhlk har ønsket at udtræde af Billedkunstrådet. Kristian Tikøb er indtrådt i Anes
sted som én af de tre, der jf. §5 i rådets vedtægter udpeges af direktøren for Familie &
Kultur.
Beslutning: Gerd bød Kristian velkommen i Billedkunstrådet. Kristian får tilsendt
referaterne fra de foregående møder.

3. Områdefornyelse i Bækmarksbro
På baggrund af beslutningen på sidste møde har borgergruppen henvendt sig til Gerd
og bedt om et møde. Merete har arrangeret møde den 23. juni. Gerd og Merete orienterer.
Beslutning: Billedkunstrådet vil fortsat gerne være rådgivende i forhold til projektet. I budgettet for områdefornyelsen er der er afsat ca. 75.000 kr. til kunst.

Det besluttes, at billedkunstrådet kommer med konkrete forslag, der kan rummes
inden for budgetrammen. Der skal tilstræbes både volumen og robusthed i værket. Følgende kunstnere blev foreslået: Lene Dementik (kan tilføre området noget
nyt udefra), Per Hebsgård (har evt. noget på lager), Morten Stræde (helstøbt værk
udefra) og Esben Klemann (kan evt. lave noget, der er tilpasset området). Måske
kunne værket laves på stedet evt. i dialog med indbyggerne i Bækmarksbro.
Billedkunstrådet ønsker, at mødet den 23. juni med borgergruppen udsættes.
Merete kontakter udvalget og aftaler en ny dato.
Det besluttes at Klavs, Gerd, Kristian og Agnete til næste møde kommer med
yderligere forslag til kunstnere, der kunne løse opgaven. Der udveksles mails med
forslag og argumenter senest én dag inden næste møde. Der indkaldes til nyt møde tirsdag den 12. august kl. 9.00 på Rådhuset, hvor forslagene fremlægges via
projektor og de endelige forslag aftales.
Kristian undersøger eventuelle muligheder hos Kunstfonden, måske har de noget
på lager, der kan anvendes i Bækmarksbro.

4. Skulptur til området foran Museet for Religiøs Kunst
Bestyrelsen på Museet for Religiøs Kunst har diskuteret sagen på et møde den 10. juni.
Gerd orienterer.
Michael Bank Christoffersen har tilkendegivet, at han vil formulere en skriftlig udtalelse
vedr. de emner, der blev nævnt i dette punkt på sidste møde.
Beslutning: MFRK forslår en skulptur af Peter Callesen. Gerd går videre med procedurer for en afsøgning til projektet.

5. Sten Dybdal skulptur i Bøvlingbjerg
Jf. referatet fra sidste møde er Sten blevet kontaktet. Han ønsker ikke at få tilbageleveret
skulpturen. Merete orienterer om sagens forløb.
Beslutning: Merete gik til nyt møde kl. 10 og kunne derfor ikke orientere.

6. Gensidig orientering
Beslutning: Inspireret af et EU-projekt i Frankrig går Gerd, Klaus, Kristian og andre med tanker om at skabe en samtidskunstfestival primært med fokus på performance- og videokunst. Der er fremsendt en idebeskrivelse til viderebehandling
i den politiske styregruppe for Kulturaftalen 2015 – 2018.

7. Evt.
Næste møde: 12. august 2014 kl. 9.00 på Rådhuset jf. punkt 3.
Næste møde efter den oprindelige mødeplan: 22. september 2014.
Punkter til mødet den 22. september:
Lemvig Havns udvikling - Hvordan bidrager billedkunstrådet til havnens udvikling?

Mødet hævet kl. 11.37.
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