Møde i Billedkunstrådet på Biblioteket onsdag den 1.2.2017 februar kl. 11.00.
Deltagere: Lilian Wærum, Ole F. Olsen, Robert Rasmussen og referent Erik Hansen
Referat:

1. ANTON ROSEN HUSET Spørgsmål og stillingtagen til Rådets medvirken i en Styregruppe
vedr. udstillinger i Anton Rosen Huset.( endv.
de manglende foranstaltninger vedr. Brug: Lys, Ophængningsfaciliteter, Tyverialarm,
Fugtigheds-foranstaltning, Opsyn.)
I næste uge har Ole møde med Peter Christiansen fra Teknisk Forvaltning og Ole vil se, om
han kan få Mette Løkke med også. Der er nogle praktiske spørgsmål, som ikke er afklaret
som f.eks. lys i huset. Billedkunstrådet synes ikke, at Anton Rosen Huset skal bruges til f.eks.
kommunalbestyrelsesmøder. Dog vil det være oplagt at bruge huset til enkelte klassiske
koncerter. Billedkunstrådet indstiller, at styregruppen bliver bredere. Der medtages gerne
en politisk repræsentant, og der kunne eksempelvis også være en repræsentant fra
Foredragsforeningen. Robert vil godt indgå i gruppen. Lilian påpeger, at de praktiske ting
skal se at blive ordnet, sådan at udstillingerne kan komme på plads. Lilian og Ole laver
indstilling, som sendes til relevante personer.

2. STOLEN – foreløbig status: Det jyske Kunstakademi (5 elever), Carsten Langkilde.
Bæredygtighedsfestivalen: Jens Settergreen
Der er kommet et tilbud på 2 stole. Endvidere kan et stort stol billede fra Kultur Historisk
Museum i Holstebro komme på tale. For det sidste billede kræves ikke opsyn hele tiden;
bare der er folk i huset. Det kan dog give en udfordring i transport pga. størrelsen. De 5
elever fra Det jyske Kunstakademi kommer snart til møde på Samsø. De arbejder på et
projekt lige nu.
3. BUDGET og Ansøgningen til Kunststyrelsen.
Ole laver en gennemgang af ansøgningen inkl. budget til Statens Kunstfond. Ansøgningen er
sendt, så der ventes på et svar.
4. FOLDER - Ideer til udarbejdelse af Folder/Katalog: udstillinger.
Gerne med fotos. Frank Mundt tages med i dette, og samtidig kunne de unge studerende
også være med. Bedst med at de samarbejder om det. Lilian prøver at få tilsagn fra Frank.
5. STOLEN – yderligere udstillinger: KOKS – Gallerie v/stalden: Lotte Buur.
I september måned følger KOKS op omkring emnet: STOLEN – denne udstilling vises i Mårup
Galleriet. Lotte Buur har også stolen med som tema.
6. EVT.: Næste møde mandag d. 27.2.2017 kl. 15-16 i Anton Rosens Hus. Lilian: Husk at
sokler er vigtige til den kommende udstilling.

