Referat
KOMMUNALT BILLEDKUNSTRÅD
i LEMVIG KOMMUNE
Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 9.00 – 12.00
Lemvig Rådhus, Udvalgsværelse 3

Deltagere:
 Lars Olsson
 Gerd Rathje
 Klavs Weiss
 Merete Nørby
 Jan Lilholt (referent)
Afbud:
 Michael Bank Christoffersen
 Kristian Tikøb
Punkter:
1. Godkendelse af referat fra den 16. juni 2014 (vedhæftet)
Indholdet i punkt 3 er ikke længere aktuelt, da der ikke var midler til at opstille et værk.
Beslutning: Referatet godkendt.

2. Lars Olsson nyt medlem af Billedkunstrådet
Agnete Maagaard har ønsket at udtræde af Billedkunstrådet. Lars Olsson er indtrådt i
Agnetes sted som én af de tre, der jf. §5 i rådets vedtægter udpeges af direktøren for
Familie & Kultur.
Beslutning: Lars blev budt velkommen og præsenterede sig selv overfor rådet.
3. Henvendelse fra Kystcenteret vedr. kunstværket ”Linien”.
Elle-Mie Ejdrup Hansens skulptur ”Linien”, der er placeret foran Kystcenteret i Thyborøn, er i
meget dårlig stand. Som det kan ses på billederne (i alt 18 billeder vedhæftet) er metalrammerne
og en stor del af metalbogstaverne, der er fastgjort i værket, tæret op og tæt på helt at forsvinde.
Kystcenteret har henvendt sig til kommunen via Borgmester Erik Flyvholm, og vi er blevet bedt
om en udtalelse som en del af den videre politiske behandling af Kystcenterets ønske.

Beslutning: Elle-Mie Ejdrup Hansen vil gerne, sammen med medlemmer af
kunstrådet, besigtige Linien. Klavs har aftalt med Elle-Mie, at hun, og de
medlemmer af billedkunstrådet, der har mulighed for det, mødes ved Kystcenteret
tirsdag den 9. december (tidspunktet på dagen er endnu ikke besluttet, Klavs laver
endelig aftale).
Rådet anbefaler, at Linien, på baggrund af værkets kvaliteter, historie og relation
til stedet, konserveres og bevares på den nuværende placering.
4. Lemvig Havns udvikling. Hvordan bidrager billedkunstrådet til havnens udvikling?
Status på NCF- skulptur på havnen?
Beslutning: Vi konstaterer, at vi endnu ikke er blevet forespurgt om at deltage i
videreudviklingen af havnen. Merete orienterede om kommunens kontakt til Ny
Carlsbergfondet vedr. en ny skulptur som erstatning for ”Lagkagen” på
kirketorvet i Lemvig. Direktøren for NCF Karsten Ohrt har tilkendegivet, at han
efter sommerferien 2014 gerne vil komme til Lemvig. Merete skriver en
henvendelse til Karsten Ohrt, hvor der gøres opmærksom på, at Billedkunstrådet
overtager sagen og glæder sig til at modtage Karsten Ohrts besøg.

5. Pressemeddelelse og fotografering af rådet.
Jan har bestilt Fotograf Mads Krabbe til fotografering på næste møde i november.
Følgende bemærkninger indgik i en diskussion om indholdet i pressemeddelelsen:
Overskriften kunne være ”Ej blot til pynt”. Kunstneriske værdier. Nyskabende og med til
at markere Lemvig. Ambitioner for områdets kunstpolitik. Skrives i et sprog, alle kan
forstå. Præsentation af personerne i rådet.
Beslutning: Gerd og Jan laver et udkast til en pressemeddelelse, der sendes til
høring forud for næste møde.

6. Ideer til ansøgning til Statens Kunstfond i forhold til udsmykning i det offentlige
rum.
Hvordan får vi taget initiativ til ny kunst i Lemvig Kommune?
 Merete foreslog, at man på en eller anden måde kunne udnytte en del af de tomter, der
opstår som følge af de nedrivninger, der er foretaget via den boligsociale indsats. En
langsigtet strategi på dette område er oplagt. Mulighederne er naturligvis afhængige af
tomternes ejerforhold.
 Kan butiksvinduerne i byen og på landet være centrum for installationer i begrænsede
tidsrum? Handelsstandsforeningen kunne være en interessant sparringspartner i denne
forbindelse. Dette punkt arbejdes der videre med på næste møde.
 En kunstlegeplads kunne også være en nyskabende ide som statens kunstfond ville gå
med ind i.
Beslutning: Jan retter henvendelse til Planafdelingen for at få deres bud på
forskellige steder, hvor der kunne etableres en kunstlegeplads i Lemvig by.

7. Orientering og status vedr. Samtidskunstfestivalen, der indgår som en del af Lemvig
Kommunes ansøgning til Kulturaftalen 2015-2019.
Beslutning: Gerd og Klavs orienterede om arbejdet med samtidskunstfestivallen.
Tanken er, at kunstnere udefra inviteres til at arbejde i recidencies forskellige
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steder i det vestjyske og bearbejde områdets egenart i et kunstnerisk perspektiv.
Kulturstyrelsen forventes at give endelig besked om bevilling af de ansøgte midler
medio november.

8. Studietur - evt. til en anden kommunes kunstråd, eller fx en ekskursion til Dias Kunsthal
i Vallensbæk kommune.
Beslutning: Orientring givet. Gerd opfordrer til skærpet opmærksom på de
muligheder og ideer, der måtte opstå.

9. Gensidig orientering
Drøftelse af ideerne omkring mindepark i Thyborøn. Udvalget konstaterer, at vi
endnu ikke har fået sagen forelagt.

10. Evt.
Jan undersøger, om der fortsat er søgt penge fra Statens Kunstfond til fortsat
driftsmæssige udgifter til rådets arbejde.

Punkter til næste møde:
 Der skal laves en henvendelse vedr. en medarbejder fra planafdelingen som
permanent medlem i Billedkunstrådet.
 Kan butiksvinduerne i byen og på landet være centrum for installationer i
begrænsede tidsrum?
 Mødedatoer i 2015.
Næste møde: 24. november 2014 kl. 9.00 i Gæstekantinen på Rådhuset i Lemvig.
Mødet hævet kl. 11.30.

______________________________
Gerd Rathje
______________________________
Klavs Weiss
______________________________
Kristian Tikøb
______________________________
Lars Olsson
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