Bestyrelsesmøde
Dato: onsdag d. 7. september 2016
Til stede: Camilla Nørgård, Mille Kalsmose-Hjelmborg,
Kalsmose Hjelmborg, Birgitte Kristensen,
Julie Sass, Søren Martinsen, Pia Fonnesbech.
Afbud: Lene Leveau,
au, kim Grønborg. Gæst: Ida Ferdinand, Udsmykningsud.
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Miriam Katz

Referat
1. Referat fra juni (bilag)
Birgitte Kristensen spørger til BKF’s egenkapital,
egenkapital der nævnes i referatet. Klaus
Pedersen præciserer:: Egenkapitalen
Egenkapital n er på 1,5 mio. kr. inklusive lejligheden i
Berlin. Egenkapitalen er ca. 250.000 kr. ekskl. lejl. i Berlin. Referat godkendt.
2. Godkendelse/ændring af dagsorden
3. BKFs Udsmykningsudvalg – afrapportering og drøftelse (bilag)
Mille Kalsmose fortæller om arbejdet
arbej
i udvalget.. Udvalget beskriver i sit notat
bl.a. udfordringerne i Kunstcirkulæret, grænsefladeproblematikkerne imellem
kunstnerne og arkitekterne
kitekterne og kunstnernes behov for at være bedre klædt på i
forhold til bygherre. Udvalget opstiller 5 anbefalinger til BKF’s fortsatte rolle på
området, bl.a. lobbyisme, dialog med Statens Kunstfond, inspiration af ’den
svenske model’.
Bestyrelsen
estyrelsen drøfter, hvorvidt der er behov
b
for yderligere undersøgelse af
udsmykkende kunstneres erfaringer. F.eks. i form af
spørgeskemaundersøgelse.
Udvalget anbefaler at etablere en række nye mini-udvalg,
udvalg, der arbejder videre
med de 5 forslag enkeltvist,
enkeltvist, bl.a. etablering af et kooperativ, etablering af en
webportal for kontakt mellem kunstnere og bygherrer samt ansættelse
ansætte
af en
lobbyist.
Beslutning:
Mini-udvalg 1: Etableres
tableres med henblik på at indsamle erfaringer og fremlægge
forslag til bestyrelsen om at skabe udsmykningsportal a la den svenske model.
Pia Fonnesbech, Søren Martinsen.
Mini-udvalg
udvalg 2: Kooperativ-idé.
Kooperativ
Søren Martinsen, Julie Sass, Ida Ferdinand.
Mini-udvalg
udvalg 3: Lobbyistens arbejdsopgaver. Ida Ferdinand og Mille KalsmoseKalsmose
Hjelmborg.
Tovholder: Mille
e Kalsmose-Hjelmborg.
Kalsmose
BKF’s
s sekretariat igangsætter proces med at udarbejde spørgeskema til
kunstnere om deres erfaringer med udsmykninger. Desuden vil BKF’s
sekretariat høre Statens Kunstfond ang. overblik over brug af cirkulæret.
4. Hvervekampagne 2016 – evaluering
Under forårets
orårets kampagne kontaktede BKF de seneste 3 års dimittender fra
kunstakademierne med brev m. infomateriale,, postkort, opringning. I alt ca.
140 nyuddannede kunstnere. Derefter blev en større gruppe på ca. 500
kunstnere kontaktet med infomateriale om BKF.
Foreløbigt
igt resultat: BKF har fået 53 nye medlemmer, heraf er 35 i den

ældre aldersgruppe
ppe og 18 i den yngre.
Næste fase af hvervekampagnen rettes mod studerende,, processen
igangsættes nu i efteråret.
efteråret
Julie Sass understreger vigtigheden af at videreformidle BKF-indhold
BKF
fra
Fagbladet Billedkunstneren i andre medier, f.eks. Facebook,, så det kan deles
og nå ud til endnu flere i BKF’s målgruppe.
målgruppe
5. Præsentation af den aktuelle plan for efteruddannelse (bilag)
BKF’s nye efteruddannelseskoordinator Karen Mette Fog Pedersen orienterer
om efterårets og forårets kursusplaner. Det aktuelle kursusudbud rummer bl.a.
kurser om sociale medier og port folio tjek. Det formidles i septemberudgaven
af Billedkunstneren, samt på www.bkf.dk og Facebook. Der er bl.a.
b
indgået
tættere samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter,
Billedkunstcenter, og BKF er i dialog med bl.a.
Arkitektforeningen,, samt med aftenskoler om muligheder for samarbejde.
samarbejde
6. Folkemøde/Kulturmødet på Mors – rapport/evaluering – beslutning om
fortsættelse af disse arrangementer i 2017 (bilag)
Klaus Pedersen og Nis Rømer orienterer. Kulturmødet bød på flere gode faglige
debatter, hvor BKF deltog. Aktive BKF’ere fra BKF Midt og Nord stod sammen
med BKF’s sekretariat for at tilrettelægge BKF’s program på kulturmødet.
Bestyrelsen ønsker næste år at styrke BKF’s engagementt i Kulturmødet, bl.a.
med deltagelse i flere debatter og kuraterede kunstprojekter.
BKF var i lighed med tidligere år med i Rosengade-projektet
Rosengade projektet på Folkemødet på
Bornholm.. Det er en anden setting – med mange andre politiske dagsordener
dagsorde
end kunstens og kulturens – men stadig vigtigt, at BKF er til stede.
Beslutning:: BKF fortsætter sit engagement i henholdsvis Kulturmødet og
Folkemødet næste år.
7. Udpegning af repræsentanter til Statens Kunstfonds Repræsentantskab –
Beslutning: Nis Rømer og Birgitte Kristensen indstilles.
8. Nyt fra sekretariatet
Udgår.
9. Billedkunstneren,, pressepresse og informationsvirksomhed
Septemberudgaven er på vej fra tryk med tema om internationalisering.
10. Økonomi - halvårsregnskab
rsregnskab for 2016 (bilag)
Halvårsregnskabet viser et foreløbigt underskud,, der først og fremmest skyldes
en barselsrefusion, som BKF endnu ikke har modtaget fra Københavns
Kommune. Desuden har der i år været ekstra udgifter til hvervekampagne,
hvervekampagne
men det er en investering for fremtiden. Med de nye medlemmer dækkes
udgiften til hvervekampagnen i løbet af 1-2
1 år.. Indtægt fra kontingenter
konting
er i
første halvår af 2016 steget med 30-40.000
30 40.000 kr. i forhold til samme periode
sidste år.
Beslutning: Bestyrelsen godkender halvårsregnskabet.

11.Meddelelser/orientering
/orientering
- Lift til BKF-bilen – beslutning
Pia Fonnesbech undersøger fortsat muligheder og økonomi.
Punktet optages på næste møde.
- Kunstakademiernes økonomiske situation
Kort drøftelse. Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.
bestyrelsesmøde

