Samsø Kommunes Billedkunstråd
Møde den 11. november 2019
Til stede: Julie Stavad (JS), Ole Olsen (OO), Robert V. Rasmussen (RVR), Judith Schwarzbart
(JSC), Suppleant Grethe Michaelsen (GM)
Afbud: Niels Jørgen Andreasen (NJA), Suppleant Kit Carlsen (KC)
Mødeleder: JS, Referent: GM
Referat fra Billedkunstrådets møde den 5. august blev godkendt med en enkelt rettelse.
JS sørger for at referat kommer videre til kommunens hjemmeside
Mødet forløb i to dele, afbrudt af et møde med arkitekt Kalle Nøstvik, projektleder på Samsø
Skoles tilbygning.

DEL 1
Status på betonskulpturerne, Betonruten.
GM har talt med billedkunstner Rie Toft, iværksætter af Betonruten. RT fortæller at hun sammen
med ejeren af cementfabrikken afslutter betonprojektet i dette efterår. Betonskulpturerne på
Betonruten var en gave til kommunen. GM har også talt med Søren Stensgaard, forvaltningschef i
kommunen for at afklare, hvilke kommunale aftaler der ligger i forhold til betonskulpturerne som er
placeret på offentlig grund. Eneste aftale er, at græsset slås omkring skulpturerne, ingen
vedligeholdelse af skulpturerne.
På Billedkunstrådets møde med Social- og Kulturudvalget den 5. august drøftede vi
betonskulpturernes tilstand og kunstneriske værdi. Billedkunstrådet ville følge op med en
anbefaling til Social- og Kulturudvalget). Billedkunstrådet beslutter at gennemgå alle skulpturer på
Betonruten i foråret 2020, i forhold til følgende kriterier: kunstneriske værdi, tilstand vedligehold,
affektionsværdi og placering. Billedkunstrådet vil træffe aftale med Rie Toft om at se betonskulptursamlingen på Vadstrup til foråret.

Status på Ballen havn
Der skal være et nyt borgermøde i slutningen af november, og først herefter tager kommunen
stilling til, hvordan Ballen havn kan udformes. Billedkunstrådet vil gerne inddrages i etablering af
kunst i Ballen havn. Det blev besluttet at sende et par repræsentanter til borgermødet: OO, GM,
KC

Forslag om basishonorar til formanden
Vi ønsker at give formanden et basishonorar inden for eget budget, for de særlige opgaver mellem
møderne: som at bevare overblik; basiskommunikation med kommunen; budgetansvarlig;
indkaldelse af møder mm. JS følger op med brev til Social- og Kulturudvalget.
JS færdiggør dokument for formandens arbejdsområder og et detaljebudget for 2020.
OO undersøger, hvor stor andel af vores budget der går til annoncering mm. i forbindelse med
Samsø Kommunes Kulturelle styregruppes udstillinger i Anton Rosen Huset.

Forslag til kunstudstillinger i Anton Rosen Huset sommeren 2020
Det blev besluttet at sommerens første udstilling i Anton Rosen Huset skulle være med fotograf
Carsten Langkilde. Carsten Langkilde døde i efteråret. Tovholder på udstillingen OO og NJA.
Den anden sommerudstilling bliver en udstilling med unge kunstnere. Tovholder JSC og JS.

Kunstudsmykning på Samsø Skole i forbindelse med ombygning/ tilbygning
Billedkunstrådet kan søge midler fra bl.a. Statens Kunstfond til udvalgte kunstneres skitseforslag til
udsmykning. Billedkunstrådet kan hjælpe kommunen med at søge midler til skolens udsmykning.

Møde med Kalle Nøstvik, projektleder på skolebyggeriet. KN er imødekommende overfor
kunstudsmykning og giver udtryk for, at kunstneren helst skal ind i byggeriet tidligt i skolens
skitseproces. Billedkunstrådet anbefaler nedsættelse af et udsmykningsudvalg i 2020, bestående
af Kalle Nøstvik- Helle Anesen- Skoleleder for Samsø Skole- Robert Rasmussen (Samsø
Billedkunstråd) - Judith Schwarzbart (Samsø Billedkunstråd) - Julie Stavad (Samsø
Billedkunstråd).
JS skriver brev til kommunen.

DEL 2
Årshjul for Billedkunstrådets aktiviteter
JS udarbejder skitse for årshjul 2020. Planlægning af næste års kunstudstillinger i Anton Rosens
Hus; ansøgning af Fonde til udstillinger mm. planlægning af Billedkunstrådets 4 årlige møder, heraf
et årligt møde med Social- og kulturudvalget i september.

Næste møde formanden mailer en doodle i begyndelsen af 2020.

