Referat fra Billedkunstrådsmøde tirsdag d. 13. november 2018 kl. 11-13 i Anton
Rosen Huset
Deltagere: Niels Jørgen Andreasen, Ole Olsen, Judith Schwarzbart, Julie Stavad, Robert V. Rasmussen
(politisk udpeget), Kit Carlsen (suppleant), Grethe Michaelsen (suppleant) og referent Erik Hansen
1. Godkendelse af dagsorden
OK.
2. Update fra dialogmøde ved Statens Kunstfond i Horsens (Grethe og Robert)
Grethe udleverer referat fra dette møde. Robert har taget brochurer med fra Statens Kunstfond:
’Bring kunsten tæt på borgerne’! Essensen er at kunsten virker og fungerer godt rundt omkring i
kommunerne. Et samspil mellem kommunens folk og de frivillige. Erhvervslivet er også en
medaktør.
3. Medlemmers udlæg, skal man skrive en faktura til kommunen?
Når det drejer sig om færgebillet o.l., så kan man enten møde op personligt hos kommunen (Kirsten
Krei) med bon og oplysning om at det er fra billedkunstrådet og hvilket kursus man har været på,
eller man kan scanne bonen og sende den til Kirsten Krei: aukk@samsoe.dk med de samme
oplysninger som før nævnt. Ved tvivlsspørgsmål kan I henvende jer til ovennævnte mailadresse.
Hvis man oplyser sit cpr. nr. samtidig (Nem konto), så behøver man ikke at oplyse sit kontonummer
fra banken.
4. Hvem udstiller i Anton Rosen Huset i 2019?
2 udstillinger i Anton Rosen Huset. Den første fra 1. juni til midt i juli og den anden forløber fra midt
i juli til og med august.
Billedkunstrådet har fundet frem til et par kunstnere, som vil blive spurgt, om de vil udstille i
ovennævnte periode i 2019?
5. Planer for fremtiden
Niels Jørgen vil arbejde med muligheden for indkøb af en skulptur af Ole Christensen, som
foreningen Kunst på Samsø evt. vil købe. Den kunne stå ved Anton Rosen Huset? Billedkunstrådet
giver hensigtserklæring til indkøb af skulpturen.
Der skal også være 2 udstillinger i Anton Rosen Huset i 2020. Der kunne etableres en skulptur e.l.
ved enten færgehavnen eller lystbådehavnet i Ballen? Eller måske begge steder? Judith laver
udkast, sådan at evt. 1 procent af budgettet til byggeomkostningerne kan gå til et kunstværk e.l.
Flere midler kan måske søges via fonde o.l.? Det vil være interessant, om én udstiller kunne lave ex.
malerier på bestilling f.eks. ved ophold på øen før en annonceret udstilling.
6. Økonomi
Samsø Billedkunstråd får et tilskud på 30.000,- kr. i 2019 fra Statens Kunstfond. Ole får restbeløbet
for 2018 til Billedkunstrådet snart.
7. Evt.
Det vil være hensigtsmæssig, hvis sommerens udstillinger også har åbent i weekender.
Turistkontoret har ikke åbent i weekenden, så hvis det skal kunne lade sig gøre, skal der etableres
en ordning med frivillige.
Næste møde? Julie melder ud. Kit er bortrejst juni-august 2019.

