Bestyrelsesmøde
Dato: onsdag d. 27. januar 2016
Til stede: Nis Rømer, Mille Kalsmose-Hjelmborg,
Kalsmose Hjelmborg, Camilla Nørgård, Julie Sass,
Søren Martinsen, Pia Fonnesbech, Kim Grønborg, Birgitte Kristensen.
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Miriam Katz.
Afbud: Lene Leveau.

Referat
1. Referat fra december til orientering (bilag)
Referat godkendt, med diverse
diverse ændringer til opgavefordeling.
2. Godkendelse/ændring af dagsorden
3. Hvervekampagne - orientering/drøftelse (bilag)
Hverveprojektet er nu så langt, at der er fundet
fundet navne på knap 800 potentielle
medlemmer af forbundet,
forbundet, som hvervekampagnen skal henvende sig til.
til
Database er under opbygning.
opbygning
Kampagnen
ampagnen sættes i gang med personlig henvendelse til de seneste
senest tre års
dimittender
tender fra akademierne primo marts. Henvendelsen består af et personligt
brev og en pjece om BKF’s politiske arbejde og medlemstilbud.
medlemstilbud
Dernæst udsendes et postkort som reminder til dem, der ikke har reageret, og
til sidst en telefonisk
lefonisk henvendelse.
Derr vil også være annoncer for BKF på de sociale medier og på relevante
kunstplatforme på web.
Den
n del af hvervekampagnen, der henvender sig til studerende og
afgangselever, vil blive igangsat til
t efteråret. Her vil professorer og studerende
stu
på akademierne blive kontaktet med henblik på orienteringsmøder.
orienteringsmøder
Beslutning: I maj-juni vil bestyrelsen få lister med navne og tlf. numre på
kolleger, der skal kontaktes telefonisk med forespørgsel om indmelding.
indmelding
4. En styrket
tyrket indsats for yngre og nyuddannede kunstnere – beslutning
(bilag)
Ny kørsel af aldersfordelingen blandt BKF’s medlemmer viser, at
gennemsnitsalder er steget de senere år, nu er den 60 år. Knap 100 af
forbundets cirka 1350 medlemmer er under 40 år, kun 5 er under 30 år.
Selvom der også er en positiv vinkel på dette – at BKF’s medlemmer er yderst
loyale og kun sjældent melder sig ud – så er alderssammensætningen et
problem. BKF skal omfavne hele kunstnerstanden og ikke kun de ældre
kunstnere.
Dett er baggrunden for formandens
formand
forslag om en styrket indsats for yngre og
nyuddannede kunstnere. Han foreslår en
e række nye tiltag, som er attraktive
att
for
præcis denne gruppe:
•

Udstillinger i BKF’s
s lokaler mod indmelding i BKF. Tilbuddet
et skal kobles med
synlighed på sociale medier. Det foreslås fra bestyrelsen at supplere med
udstillingsskilt
skilt i byrummet i forbindelse med Nikolaj Kunsthal og Byens

Billeder (Kunstbiblioteket).

•

Præmiering
ræmiering af kunstnerstyrede udstillinger og projekter.
Forslaget går på at etablere en ordning med midler fra BKFO til præmiering
af kunstnerstyrede projekter. I jury kunne der f.eks. være rektor/underviser
fra akademi, dimittend samt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen
estyrelsen (Birgitte Kristensen m.fl.) foreslår,, at der tilføjes en
kritiker/udenlandsk kunstner i en sådan jury.
Bestyrelsen drøfter afgrænsning/definitioner af projekterne: Skal der være
tale om kunstnerdrevne, selvorganiserede, non-profit
non profit eller hvis kuratorer er
med? Skal præmieringerne være større end 30.000 kr.?
kr.
Enighed om, at der skal være en åben
åben uformel nomineringsproces,
nomineringsproces hvor alle
kan nomineres, f.eks. med Facebookgruppe og lister i bladet.
Beslutning: Bestyrelsen beslutter, at BKF etablerer Præmiering
ræmieringsordning for
kunstnerdrevne projekter.
projekter
Ordningen lanceres i foråret, derefter åbnes for nomineringer,
nomineringer som skal
synliggøres på sociale medier og i blad. Prisen
P
uddeles i efteråret.
Formand og sekretariat foreslår navne til jury til senere godkendelse i
bestyrelsen.

•

Mentorordning – skal drøftes nærmere
nær
på bestyrelsesseminaret.

•

Netværksmøder for danske og udenlandske dimittender. Formen drøftes –
skal man rette sig mod undergrunden eller mod galleriverdenen.
galleriverdenen. Rette
lokalitet drøftes, forslag om Niels Bohrs villa på CarlsbergCarlsberg-grunden. Enighed
om at der skal findes
finde en formel form for præsentation af alle deltagere på
sådanne møder,, så man sikrer erfaringsudveksling og netværksdannelse.
Yderligere bemærkninger fra bestyrelsen til formandens forslag om
strategiske tiltag for yngre medlemmer af BKF:
Bedre synliggørelse
gørelse af gratist-ordningen
gratis
med BKF-kortet og af ordningens
løbende udvidelse og mulighed
m
for kobling af BKF til a-kasse
kasse.
Det aftales at sekretariatslederen
sekretariatsled
orienterer om KKArt på junimødet.

5. Samarbejde med UKK – drøftelse
Enighed i bestyrelsen om at foreslå møde med UKK med henblik på at drøfte
eventuelle samarbejdsmuligheder.
muligheder.
6. Bestyrelsesseminar 2016 – orientering/drøftelse
Flere bestyrelsesmedlemmer melder sig til at holde korte oplæg om diverse
kunstnerorganisationer i udlandet.
7. Udpegning af kontaktpersoner til BKF regioner (bilag)
Opdateret liste rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
8. Billedkunstneren
9. Presse- og informationsvirksomhed

10. Økonomi
11. Meddelelser
•

•

•

Møde med Bertel Haarder
Formand, næstformand og sekretariatsleder har
ha afholdt møde med
kulturministeren.. Som
S
opfølgning har BKF sendt et forslag til ministeren
med idéer til en handlingsplan for billedkunsten.
Ministeren har svaret, at der ikke pt. er planer om at udarbejde en sådan
handlingsplan, men at BKF’s idéer måske vil kunne komme til overvejelse på
et senere tidspunkt.
Bemærkninger fra bestyrelsen – flere idéer til handlingsplan
lan for billedkunst:
Inddrag kunstnere i højere grad ved illustrationsopgaver til bøger i
uddannelsessektoren.
Møde med Kulturstyrelsen
Der er aftalt møde med UKK og Akademirådet om produktionspuljens
produktio
fremtidige indretning.
Folkemøde på Bornholm / Kulturmøde på Mors
I år vil der ikke være budget til at BKF afvikler egentlige kunstprojekter,
men forbundet vil som sædvanlig komme med indspark til diverse
kulturpolitiske
politiske debatter.

12.Eventuelt

