Referat fra møde i Samsø Kommunes Billedkunstråd 18.08.2021
Deltagere

Ole F. Olsen, Robert Rasmussen, Mie Petri Lind, Marija Griniuk,
Hanne Korsby

Fraværende

Niels Jørgen Andreasen

Ordstyrer/referent

Ole F. Olsen / Sarah Heiberg Sestrup

Mødested

Stauns

Pkt. 1 – Velkomst og bordet rundt.

Præsentation af rådets medlemmer.

Pkt. 2 – Introduktion til arbejdet i Billedkunstrådet v/ Ole F. Olsen og Robert Rasmussen.

Kort opridsning af arbejdet i Billedkunstrådets med fokus på rådets ambition om at skabe
kunstoplevelser af høj kvalitet.

Pkt. 3 – Valg af formand.

Mie Petri Lind vælges som formand. Sarah inviterer Mie til overleveringsmøde.

Pkt. 4 – Opfølgning på udstilling med Mark Tholander, Sophia Iannou Gjerding og Arthur
Carlander.

Blandet respons på udstilling blandt besøgende. Mange har svært ved at forholde sig til
udstillingen.

Udstillingen har været mere administrativt tidskrævende end normalt. Bl.a. på grund af brud på
aftale om brug af begge udstillingsrum.

Drøftelse af kommunikation af udstillingen samt annoncering.

Drøftelse af målgruppen og de besøgende i Anton Rosen Huset.

Pkt. 5 – Rådets repræsentation i den kulturelle styregruppe.

Ole trækker sig som rådets repræsentant i den kulturelle styregruppe.
Mie vælges som rådets repræsentant.

Pkt. 6 – Gennemgang af økonomi.

Økonomien blev gennemgået.

Pkt. 7 – Ansøgning om tilskud til kommunale billedkunstråd hos Statens Kunstfond.
Deadline: 28. oktober 2021.

Mie og Sarah drøfter ansøgningen og processen nærmere ved kommende overleveringsmøde.
Pkt. 8 – Projektet ’Tidselkorridorerne’.

Projektet blev gennemgået.
Sonnich Morgenstern er partner i projektet i stedet for Cecil Rye.
Billedkunstrådet beslutter at øremærke 39.600 kr. til Tidselkorridorerne (den skrabede model i
medsendte budget), men ønsker at understøtte projektet undervejs med vejledning omkring
fondsansøgninger m.m.
Ole tager kontakt til Lotte Buur.

Hanne undersøger pulje omkring biodiversitet.
Annoncering: Måske via Visit Samsø, miniguides. Mie undersøger.

Pkt. 9 – Sommerudstilling 2022, Knud Viktor.

Projektudkastet blev gennemgået. Det ville være en fordel at have en tovholder på projektet.
Projektet er spændende, men omfattende.
Mark Viktor skal give et økonomisk overslag for projektet.
Billedkunstrådet beslutter at øremærke 25.000 kr. til udstillingen med Knud Viktor.
Ole og Mie mødes med Mark Viktor ultimo august.
Billedkunstrådet tager stilling til det endelige tidspunkt for udstillingen til næste møde.

Pkt. 10 – Indkøb af klimaanlæg til Anton Rosen Huset.

Billedkunstrådet beslutter at øremærke 25.000 kr. til indkøb af klimaanlæg.
Marija undersøger nærmere.

Pkt. 11 – Eventuelt.

Næste møde afholdes den 22. september kl. 13-16. Mødet afholdes hos Ole.
Fremadrettet: Billedkunstrådet stræber efter at arbejde med nordiske kunstnere i større omfang.

