Bestyrelsesmøde - Referat
Dato: torsdag d. 1. juni 2017
Til stede: Nis Rømer, Kim T. Grønborg, Camilla Nørgård, Søren Martinsen, Ulla
Hvejsel.
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Julie Elmhøj
Afbud:: Julie Sass, Birgitte Kristensen, Mille Kalsmose-Hjelmborg,
Kalsmose Hjelmborg, Pia Fonnesbech

1. Referat fra april 2017 (bilag)
Det fremgår af referat fra april 2017, at stillingen som uddannelseskoordinater vil
blive slået op efter påske.
ke. Af praktiske årsager vil stillingen dog først blive slået op i
slutningen af 2017. Det betyder også, at BKFs nuværende uddannelseskoordinater
fortsætter.
2. Status på igangværende aktiviteter
Fremover vil det være et fast punkt på bestyrelsesmødet, at formand og
sekretariatsleder orienterer bestyrelsen om nuværende tiltag og status for disse. Nis
Rømer orienterer derfor om de kommende kursustilbud, som BKF vil tilbyde sine
medlemmer i løbet af sommer og efterår 2017. Heriblandt CV-Tjek,
CV Tjek,
udsmykningskursus
ursus og studietur på Den Kongelige Afstøbningssamling. Alle kurser
finder sted i København, da erfaringer viser, at det er svært at få tilmeldinger nok til
kurser i Aarhus. Bestyrelsen taler derfor om, det er muligt at gøre medlemmerne
opmærksom på, at man
n som gruppe kan henvende sig, hvis man ønsker et bestemt
kursus oprettet i BKF-regi.
regi. Det vil i højere grad gøre det muligt at oprette kurser uden
for København.
Julie Elmhøj orienterer om Fagbladet. Nr. 2, 2017 er sendt til tryk og har temaet
‘Kunsten på arbejde’. Tema for næste nummer er endnu ikke besluttet.
Klaus Pedersen orienterer om ordningen ‘BKF Studerende’, som er blevet positivt
modtaget blandt studerende. Nis Rømer og Klaus Pedersen vil inden sommerferien
besøge akademierne for at fortælle om BKFs tilbud til studerende.
Derudover orienterer Klaus Pedersen om BKFs deltagelse på Folkemødet på Bornholm
og på Kulturmødet på Mors. På Folkemødet på Bornholm deltager BKF sammen med
en række andre kunstorganisationer under den fælles paraply ‘Stage of Art’. På
Kulturmødet på Mors deltager BKF i flere debatter og talks.
Nis Rømer orienterer om ‘Præmiering af Kunstnerdrevne udstillingssteder, som i år
finder sted 13. oktober. Der er nedsat et udvalg, der skal udvælge vinderen. Udvalget
består af Nis Rømer,
er, Mathias Kryger og Kirsten Astrup. I forbindelse med
præmieringsfesten bliver der talt om muligheden for at få en mediepartner, der kan
genere omtale af prisuddelingen og herunder, om der
skal laves en shortliste med 10 udvalgte kunstnerdrevne udstillingssteder.
udstillings
Det bliver
aftalt, at der skal laves en pokal til vinderne. Derudover bliver det aftalt, at der skal
summes over selve festens forløb, bl.a. skal vinderne i år have mulighed for at holde
en kort takketale.

informationsv
3. Presse- og informationsvirksomhed
BKF har offentligt kritiseret den nye dagpengeaftale og opfordret Regeringen og dens
aftalepartnere til at ændre de væsentlige forringelser, som dagpengeaftalen medfører
for mange kunstnere.
4. Karrieresamtale til medlemmer (bilag)
Nis Rømer orienterer
ienterer om udformningen af ‘Karrieresamtale’ - et tiltag for medlemmer,
der er midtvejs i karrieren. Karrieresamtalen vil blive udført af en ekstern coach, som
medlemmer individuelt vil få mulighed for at spare med. I første omgang er der tale
om et pilotprojekt.
projekt. Erfaringerne fra pilotprojektet vil herefter danne afsæt for,
hvordan det endelige tilbud til medlemmerne skal se ud. Der er endnu ikke fastsat en
dato for opstart af karrieresamtaler.
5. Nye kursus- og medlemstilbud
Bestyrelsen drøfter muligheden
muligheden for nye medlemstilbud. Der bliver talt om muligheden
for at lave et leder-kursus,
kursus, der henvender sig til medlemmer, der ønsker at gå lederleder
vejen.
Derudover bliver der talt om muligheden for, at medlemmer kan søge om at få
sparring i forhold til værksproduktion.
værksproduktion. Det kan være sparring fra en kunstner eller
kurator. I forbindelse hermed bliver det nævnt, at det er vigtigt at sikre sparring af
høj kvalitet, hvilket blandt andet kan sikres ved, at opgaven honoreres.
Der bliver også talt om muligheden for at oprette et kursus, hvor medlemmer kan få
skrivetips i forhold til, hvordan man formulerer sig omkring sine værker.
6. Projektudvalget under Statens Kunstfond
Der bliver nævnt en række personer som mulige kandidater til at sidde i
Projektudvalget under Statens Kunstfond.
7. Nyt fra sekretariatet
Punkt udgår på grund af tidspres
8. Økonomi
Klaus Pedersen gennemgår regnskab for 2016. Regnskabet viser et lille overskud. Det
bliver besluttet, at enkelte udgiftsposter skal justeres.
9. Meddelelser/orientering
ering
Punkt udgår på grund af tidspres

10. Eventuelt
Punkt udgår på grund af tidspres

