Bestyrelsesmøde
Dato: onsdag d. 19. august 2015
Tid: kl. 12.00 – 14.30
Sted: BKF, København
Til stede: Bjarne W. Sørensen, Ida Ferdinand, Pia Fonnesbech, Nis Rømer,
Agnete Bertram, Lise Skou, Camilla Nørgaard, Lene Leveau, Mille KalsmoseHjelmborg. Fra sekretariatet: Miriam Katz.

Referat
1. Godkendelse/ændring af dagsorden
Tilføjelser:
ad 2) Præmieringsforslag drøftes ved p.2
ad 3) Udvalgsarbejde drøftes v. punkt 3
ad 4) Vejledende prisliste drøftes v. punkt 9
2. BKFO Påskønnelseslegater – opretholdelse/nedlæggelse – (bilag; se
tidligere mødereferat og regnskab for 2014)
Baggrundsnotat om Påskønnelseslegater uddeles.
Der orienteres om baggrunde for både opretholdelse og nedlæggelse.
Bestyrelsen drøfter alternativ brug af midlerne, fx i form af honorering af
udvalgsarbejde og / eller præmiering af udstillinger.
Signalværdien af at honorere enten kollektive, kunstnerdrevne udstillinger eller
udvalgsarbejde er meget stærk og vil være i overensstemmelse med den
strategi for BKFs politiske arbejde, som pt. er under udarbejdelse, lyder det fra
flere. Afstemning.
Beslutning: Påskønnelseslegaterne nedlægges efter næste tildeling.
Stemmefordeling (2 afstemninger):
Stemmer for at Påskønnelseslegater bliver nedlagt nu: 2
Stemmer imod at Påskønnelseslegater bliver nedlagt nu: 7
Stemmer for at Påskønnelseslegater bliver nedlagt efter næste tildeling: 7
Stemmer for at Påskønnelseslegater består efter næste tildeling: 1.
Undlader at stemme: 1.
ad 2) Drøftelse af præmieringsforslag:
Nis Rømer orienterer om sit forslag om at anvende midler i BKFO-Fonden til
brug af præmiering af kunstnerdrevne projekter/udstillinger. For at anerkende
kunstneres indsats med at vise kollegers arbejde. Kunne fungere i
overensstemmelse med strategiens mål med at hverve yngre medlemmer.
Formanden minder om, at BKF tidligere har besluttet at undlade
kvalitetsvurderinger. Bestyrelsen er enig om, at en eventuel beslutning om
præmiering skal lægges ud til anden instans end BKFs bestyrelse. Og at PRdelen skal fylde meget i forbindelse med en sådan præmiering. Man ønsker at få
andre forslag på banen i denne forbindelse, inden der træffes afgørelse.
Beslutning: Forslaget går videre til drøftelse mellem forslagsstilleren og
sekretariatslederen.

3. BKFs hjemmeside – drøftelse – evt. nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen ser et behov for at drøfte hjemmesidens design og udtryk, samt at
skabe sammenhæng på web med forbundets øvrige visuelle profil. Spørgsmålet
drøftes også i sammenhæng med strategiarbejdet.
Beslutning: Bestyrelsen nedsætter webudvalg, når strategien foreligger.

ad) 3 – Drøftelse af udvalgsarbejde.
Tilbagemeldinger fra tovholderne i bestyrelsens ad hoc udvalg samt fra
bestyrelsens repræsentanter i andre råd og udvalg:
Nordisk samarbejdsudvalg: Pia Fonnesbech har været på konference i Helsinki.
Der har været møder i Optagelsesudvalg og Redaktionsudvalg.
Mødet i kursusudvalg måtte aflyses pga. manglende fremmøde, sekretariatet
har udarbejdet dette halve års kursusudbud.
Optagelsesudvalg har møde igen i september, udvalget orienterer om nyt
vedtægtsforslag på næste bestyrelsesmøde.
Dansk Kunstnerråd: Bjarne W. Sørensen opfordrer bestyrelsen til mere fokus på
BKFs deltagelse i Dansk Kunstnerråd. For øjeblikket arbejder kunstnerrådet med
ny struktur og prøver at skabe mere politisk debat på kulturområdet.
Beslutning: Der skal løbende tages et tjek på aktiviteter i alle udvalg på
bestyrelsesmøderne.

4. Valg af kontaktpersoner i bestyrelsen til regionale BKF afdelinger –
Beslutning:
Kontaktperson Fyn: Lene Leveau
Kontaktperson Mid- og Vestsjælland: Nis Rømer
Kontaktperson Midtjylland: Lise Skou
Kontaktperson KBH: Mille
Kontaktperson Nordjylland: Camilla Nørgaard
Kontaktperson Nordsjælland: Ida Ferdinand
Kontaktperson Storstrøm: Agnete Bertram
Kontaktperson Sønderjylland: Ida Ferdinand
Kontaktperson Bornholm: Pia Fonnesbech
Beslutning: Ovenstående er valgt til kontaktpersoner. Kontaktpersonerne er
bindeled mellem bestyrelsen og repræsentanterne i de regionale afdelinger,
således at der er løbende kontakt og dialog mellem bestyrelsen og BKFs
regionale udvalg. Sekretariatet formidler invitationer til regionernes årsmøder
videre til de enkelte kontaktpersoner i bestyrelsen.
5. Statens Kunstfond – orientering, drøftelse, beslutning:
Projektstøtteudvalgets proces vedr. støtte til værksproduktion – orientering:
Udvalget har meddelt, at de nu er i proces omkring forslag til løsningsmodel
fremsat af kunstnerorganisationerne.

Legatudvalgets tildeling af treårige arbejdslegater til flere personer –
drøftelse:
Flere bestyrelsesmedlemmer undrer sig over, at Legatudvalget i deres
seneste tildeling har delt de treårige arbejdslegater mellem flere kunstnere i
en kunstnergruppe. To (eller flere) kunstnere skal således dele et
arbejdslegat, som oprindeligt er fastsat til at give en enkelt kunstner
arbejdsro i tre år.
Bestyrelsen anerkender udvalgets ret til selvstændigt at disponere over
midlerne og er opmærksom på udvalgets intention om at sætte fokus på de
kollektive kunstformer, men efterlyser en forklaring på den nye
tildelingspraksis.
Beslutning: Agnete Bertram går sammen med sekretariatslederen om at
udarbejde brev med spørgsmål om den nye praksis på bestyrelsens vegne.
Repræsentantskabet – orientering:
Bjarne W. Sørensen orienterer om arbejdet i Statens Kunstfonds
Repræsentantskab. Kunstfondens Legatudvalg afgår i år, der er derfor proces
i gang om at indstille medlemmer til nyt udvalg.
6. BKFs generalforsamling 2015 – nye bestyrelseskandidater – ideer til
debatindslag – drøftelse og orientering:
Bjarne W. Sørensen oplyser, at han træder af som formand ved årets
generalforsamling pga. tidsnød. Formandsposten er dermed på valg.
Ida Ferdinand udtræder af bestyrelsen pga. karens.
Agnete Bertram og Lise Skou er på valg. Begge genopstiller.
Bestyrelsen kan foreslå kandidater – opfordres til at tænke over potentielle
kandidater til næste møde.
Bestyrelsen bifalder formandens forslag om debattema ’Kunsten i medierne’.
Mulige oplægsholdere drøftes.

7. Billedkunstneren
September-tema om kunstnerisk ytringsfrihed på vej i trykken.
8. Presse- og informationsvirksomhed
Formanden har haft debatindlæg i Kunsten.nu og Altinget.dk
9. Økonomi (bilag; halvårs regnskab) husk årsregnskab 2014 til underskrift
Orientering på næste bestyrelsesmøde.
Ad 3) Bestyrelsen ønsker debat om vejledende prislister - gerne i forbindelse
med strategiarbejdet.

10. Meddelelser
•

Kulturmødet på Mors
BKF repræsenteres af aktive medlemmer fra BKF Midt- og Nordjylland, som
står bag flere kunst- og debatindlæg på kulturmødet. BKF repræsenteres
også af Dansk Kunstnerråd.

•

BKF-seminar for kommunale billedkunstråd
Afholdes 17. september på Kulturmaskinen i Odense. Bestyrelsen opfordres
til at deltage. Program på hjemmesiden, invitation udsendt til samtlige
kommunale billedkunstråd m.fl.

•

Henvendelse fra Alternativet
Bestyrelsen opfordres til at kontakte Jacob Fuglsang Mikkelsen fra
Alternativet, der planlægger Laboratorium om billedkunst. Sekretariatet
formidler kontakt og dato for laboratoriet, når den foreligger.

11.Eventuelt
NB: Ny dato for bestyrelsesmøde i december:
Bestyrelsesmøde samt julefrokost d. 10. december kl 13-17.
Særskilt invitation udsendes pr. mail.

