Referat - Bestyrelsesmøde
Dato: torsdag d. 19. marts 2015
Tid: kl. 10.30 – 13.00
Sted: BKF, København
Tilstede: Bjarne Werner Sørensen, Nis Rømer, Ida Ferdinand, Pia Fonnesbech, Lise
Skou, Agnete Bertram og Lene Leveau
Afbud: Mille Kalsmose-Hjelmborg og Camilla Nørgaard,
Sekretariat: Klaus Pedersen

Dagsorden
1. Godkendelse/ændring af dagsorden
Nye punkter: Rabatordninger og indstilling af repræsentant til et kommunalt
billedkunstråd samt ny BKF kontaktperson for BKF Midt- og Vestsjælland.
2. Medlemsundersøgelse 2015 – rapport og evaluering (bilag)
Medlemsundersøgelse blev gennemgået og evalueret på det netop afholdte
bestyrelsesseminar. Siden da er der indløbet ca. 4 siders kommentarer.
Der var enighed om, at de samlede kommentarer fra medlemmer tjener som et
godt fremadrettet arbejdspapir for bestyrelsen.
3. Bestyrelsesseminar 2015,– evaluering – seminar 2016?
Der var generel tilfredshed med både indhold og sted. Der var ønske om at
arbejde videre med strategier for BKF på seminar i 2016.
4. Strategiplan BKF (bilag)
Der var fremlagt forslag til afholdelse af en strategiafklaringsproces i løbet af
2015, forestået af Groupcare. Dette blev vedtaget. Processen fordeler sig over 2
møde før sommerferien og 2 møder efter sommerferien. Møderne er åbne for
alle bestyrelsesmedlemmer og Bjarne og Klaus er faste deltagere på alle
møderne.
5. Tilskud til produktion af værker, Statens Kunstfond (bilag)
Forslag til fremtidig indretning af puljen under Statens Kunstfond til produktion
af værker blev fremlagt og vedtaget. Forslag er udarbejdet efter en møderække
med Kulturstyrelsen, UKK og DBF.
6. Evaluering af påskønnelseslegater
Enkelte bestyrelsesmedlemmer rejse kritik af ordningen omkring BKFOs tildeling
af påskønnelseslegater. Der blev givet udtryk for, at ordningen ikke var fuldt
transparent, at ordningen ikke fungerede hensigtsmæssigt i forhold til frivilligt
arbejde og at pengene kan bruges bedre på andre formål.
Der blev repliceret, at manglende honorering af billedkunstner for deltagelse i
frivilligt og ulønnet fagligt arbejde i diverse råd og nævn havde ført til, at man
sidste i år vedtog at påskønne denne indsats i form af påskønnelseslegater.
Forslaget havde været behandlet på flere bestyrelsesmøder. Det blev bemærket,

at der ikke var indløbet kritik af ordningen i diverse kommentarer fra
medlemmerne i den netop afsluttede medlemsundersøgelse.
Det blev besluttet, at drøfte evt. nedlæggelse af påskønnelseslegaterne på
næste bestyrelsesmøde.
7. Revision af vedtægter for Ophavsretsfonden (bilag)
Der var enighed om at foretage en revision af BKFOs vedtægter. Arbejdet
henlægges til BKFs vedtægtsudvalg.
8. Dansk Kunstnerråd – ny struktur (bilag)
Der blev redegjort for den nye struktur i Dansk Kunstnerråd, som forventes
endelig vedtaget på årsmøde i Dansk Kunstnerråd i maj måned. Det blev
indstillet, at Bjarne W. Sørensen kandidere til medlem af den nye bestyrelse og
at Ida Ferdinand, Agnete Bertram og Pia Fonnesbech tillige supplere i
forbindelse med diverse møder og udvalg under Dansk Kunstnerråd.
9. Rabatordninger
BKF er blevet optaget som organisation under Forbrugsforeningen, hvilket
betyder, at BKF medlemmer nu kan opnå rabatter gennem Forbrugsforeningen.
BKF har siden 2008 tilbudt medlemmerne en rabatordning gennem firmaet
Logbuy. På baggrund af den netop gennemførte medlemsundersøgelse og
statistik fra Logbuy om brugeraktivitet kunne det konstateres, at ordningen kun
anvendes i ringe omfang af medlemmerne. Under hensyn hertil blev det
besluttet at opsige aftalen med Logbuy.
10. Fastsættelse af vejledende mindstepriser for 2015
Punktet udgår og behandles på næste møde.
11. Beretning fra BKF udvalg
Der er planlagt møder i kursusudvalg, udsmykningsudvalg og vedtægtsudvalg.
Optagelsesudvalg har udarbejdet et forslag til nye optagelseskriterier, som vil
blive fremlagt på et kommende bestyrelsesmøde.
12. Billedkunstneren
Det blev besluttet, at redaktionsudvalg indkaldes til møde, når
Miriam Katz forventes tilbage i april måned. Forslag fra Monica om tema for juni
nummer af Billedkunstneren rundsendes til redaktionsudvalget.
13. Presse- og informationsvirksomhed
Intet.
14. Økonomi (Bilag)
Første udkast til årsregnskab for 2014 blev fremlagt og gennemgået.
15. BKF Midt- og Vestsjælland og indstilling til kommunal billedkunstråd
Bestyrelsen prioriterede en liste på 3 personer, som Klaus kontakter mht. til at
påtage sig hvervet som både medlem af et kommunalt billedkunstråd og som
kontaktperson for BKF for Midt- og Vestsjælland.

16. Meddelelser
•
•
•
•

Charlottenborg
Folkemøde Bornholm
Kulturmødet på Mors
Seminar for Kommunale Billedkunstråd

17. Eventuelt
Intet

