Referat fra møde i Samsø Kommunes Billedkunstråd 22.09.2021
Deltagere

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

Fraværende

Niels Jørgen Andreasen

Ordstyrer/referent

Mie Petri Lind / Sarah Heiberg Sestrup

Mødested

Stauns

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 – Gennemgang af økonomi

Økonomien blev gennemgået.
For at gøre budgettet mere overskueligt blev muligheden for opdeling af budgettet i projekter
drøftet.

Pkt. 3 – Indkøb af klimaanlæg – status?

Et klimaanlæg i Anton Rosen Huset vil sikre større mulighed for at kunne låne typer af værker,
hvor det i forbindelse med deres bevaring er nødvendigt med et klimaanlæg, der kan sørge for
den rette temperatur og luftfugtighed i udstillingsrummet på 1. sal.

Billedkunstrådet har undersøgt mulighederne og afsøgt, hvad det koster at få opsat et klimaanlæg.
Billedkunstrådet beslutter at afsætte 25.000 kr. til indkøb af klimaanlæg. Billedkunstrådet
beslutter at anmode forvaltningen om at undersøge mulighederne for opsætning og
medfinansiering fra kommunen.

.

Pkt. 4 – UV-filter/solfilm til montrerne i Anton Rosen Huset

Det besluttes at indkøbe UV-filter/solfilm til montrerne. Sarah sørger for bestilling og opsætning.

Pkt. 5 – Drøftelse af arbejdsgange i Samsø Kommunes Billedkunstråd

Det besluttes at give formandens beslutningskompetencen, når det kommer til tiltag, der koster
under 2.000 kr. Formanden orienterer det øvrige Billedkunstråd om trufne beslutninger på de
følgende møder.

Billedkunstrådet beslutter fremover at lægge en årlig mødeplan.

Pkt. 6 – Igangværende og kommende projekter

Status på Tidselkorridorerne
Hanne har undersøgt nærmere om puljer i kommunen vedrørende biodiversitet, men løbet er
desværre kørt for i år.

Billedkunstrådet har indsendt en ansøgning til Samsø Kommunes landsbyudviklingspulje, som
der afventes svar på.

Markedsføring: Det besluttes at købe det billigste medlemskab hos Visit Samsø, så
Tidselkorridorerne kan komme med i Visit Samsøs miniguides i 2022. Det billigste medlemskab
koster 1500 kr. Medio 2022 beslutter Billedkunstrådet, om hvorvidt medlemsskabet skal
forlænges.

Mie videreformidler beslutningen til Lotte Buur. Mie hører Lotte Buur om mulighederne for at se
stedet Tidselkorridorerne skal placeres.

Status på Knud Viktor-udstilling
Mie har talt med Mark Viktor, der har store ambitioner for udstillingen – og så i henhold til
samarbejde med andre museer og formidling, fx til skoler. Der har stadig ikke været afholdt møde
mellem Mark Viktor, Billedkunstrådet og Energiakademiet. Det er foreslået at mødes enten i
oktober eller november.

Billedkunstrådet beslutter at udsætte udstillingen til sommeren 2023.

Der skal derfor findes et nyt udstillingsforslag til sommerudstillingen 2022 i perioden 5. august –
30. september.
Forslag: C. F. Sørensen – marinemaler. Ida Thorhauge. Ole kontakter Ida Thorhauge.

Pkt. 7 – Kunstforedrag på Samsø – forslag til diskussion

Samsø Foredragsforening kunne være potentiel samarbejdspartner.
Måske fire kunstforedrag, sideliggende med Samsø Foredragsforenings øvrige aktiviteter.

Forslag til foredragsholdere:
Peter Laugesen.
Samarbejde med Aros (i forbindelse med nye udstillinger).
Theresa Østergaard, Asger Jorn.
Forskere.

Frem til næste møde tænker Billedkunstrådet videre over potentielle foredragsholdere.

Mie kontakter Samsø Foredragsforening.

Pkt. 8 – The Last Circle / Skulptur i Klimaskoven

Samsø Kommune har anmodet Billedkunstråd om rådgivning vedrørende donation af skulptur til
Klimaskoven. Billedkunstrådet vurderer, at skulpturen ikke er af høj kunstnerisk kvalitet.
Billedkunstrådet anbefaler ikke en skulpturel placering i Klimaskoven, men henviser til at der
laves en anden og mere diskret form for markering af donorerne.

Pkt. 9 – Nyt fra den kulturelle styregruppe

Møde den 20/9.
Ruth Lange træder ud af Kommunalbestyrelsen og dermed også den kulturelle styregruppe.
Ole F. Olsen udstiller i Anton Rosen Huset d. 25/2-25/3 2022. ’Tegnet’.

Pkt. 10 – Billedkunstrådets udstillingsperiode i Anton Rosen Huset

Sarah undersøger, hvordan forespørgslen skal fremstilles politisk.

Det besluttes at udskyde punktet til næste møde.

Pkt. 11 – Ansøgning til Statens Kunstfond, frist 28.10.2021
Mie sender ansøgningen rådets øvrige medlemmer inden den overdrages til forvaltningen.
Udvalgets medlemmer skal sende deres CV’er til Mie.

Pkt. 12 – Eventuelt
Mødeplan:

Mandag d. 6/12 klokken 13. Mødested afventes.
Tirsdag d. 22/3 klokken 13. Mødested afventes.
Mandag d. 13/6. klokken 13. Mødested afventes.
Onsdag d. 5/10 klokken 13. Mødested afventes.

