
Bestyrelsesmøde 
Dato: torsdag d. 7. december 2017 
Tid: kl. 10.30 – 13.00 
Sted: BKF, København 
 
Til stede: Nis Rømer, Kim Grønborg, Ulla Hvejsel, Søren Martinsen, Hannibal Andersen, 
Mille Kalsmose-Hjelmsborg, Pia Fonnesbech, Camilla Nørgård   
Afbud: Julie Sass,   
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Julie Elmhøj  
  
Dagsorden 
  
1.   Referat fra oktober (bilag) 
Referat fra oktober godkendes af bestyrelsen  
  
2.   Godkendelse/ændring af dagsorden 
Bestyrelsen vedtager ændring af dagsorden, således at der tilføres et punkt 8A under 
navnet Værkstedssamtaler.  
 
 3.   Konstituering af den nye bestyrelse 
Camilla Nørgård genvælges som næstformand og Julie Sass genvælges som kasserer.  
  
4.   Forretningsorden og mødeoversigt (bilag) 
Bestyrelsen beslutter, at der ingen ændringer skal foretages i forretningsordenen. 
Bestyrelsen gennemgår mødeoversigt for 2018 og beslutter, at det møde, der er fastlagt til 
den 30. august 2018 ændres til den 29. august 2018. Klaus Pedersen orienterer om 
datoerne for bestyrelsesseminar 2019, som er fastsat til 28.02.19 - 01.03.19.  
   
5.   Opgavefordeling 2017 (bilag) 
På seneste bestyrelsesmøde blev et forslag til en ny struktur for måden at organisere 
udvalg på drøftet. Forslaget går på, at nogle af de faste udvalg skal erstattes med 
midlertidigt udvalg, der arbejder med en bestemt sag i en bestemt periode. Udvalgets 
arbejde munder herefter ud i et ‘slutprodukt’, som kan være af forskellig karakter 
afhængigt af udvalgets formål. På bestyrelsesseminaret i foråret 2018 skal bestyrelsen 
arbejde med systematisk interessevaretagelse, og bestyrelsen vil blandt andet på dette 
seminar beslutte, hvilke nogle emner og områder, som BKF skal arbejde på at styrke i den 
kommende tid.  
 
Kursus og Efteruddannelsesudvalg nedlægges og erstattes med en ny struktur, som 
endnu ikke er fastlagt. Det besluttes, at diskussion af denne struktur skal være et punkt på 
næste bestyrelsesmøde, herunder at mulighederne for en kommende master-uddannelse 
diskuteres.  
 
Bestyrelsen beslutter at opretholde udsmykningsudvalget, samtidig med at det besluttes, 
at udvalgets struktur skal diskuteres ved næste bestyrelsesmøde.  
 
Galleriudvalget nedlægges med henblik på en omorganisering.  
 
Ligestillingsudvalget nedlægges med henblik på en omorganisering.  
 
Regionsudvalget nedlægges med henblik på en omorganisering.   
 



 
6.   Udpegning af medlemmer til Københavns Billedkunstudvalg og udstillingsjury 
Møstings Hus (bilag) 
 
Det besluttes, at BKF indstiller Hannibal Andersen og Hannah Anbert som kandidat til at 
være medlemmer af Københavns Billedkunstudvalg. Det besluttes, at BKF indstiller Mette 
Kit Jensen og Zven Balslev som kandidat til at være medlemmer af udstillingsjury, 
Møstings Hus.  
 
7.   Status på igangværende aktiviteter 
Nis Rømer orienterer kort om de nuværende aktiviteter i forbundet:  
Kunstakademiernes situation følges tæt, og BKF har bl.a en leder om emnet i seneste 
blad.  
BKF har arrangeret en række møder med kulturordførerne fra et spredt spektrum af partier 
i Folketinget i løbet af december og januar. BKF mødes også med kulturministeren i det 
kommende år for at drøfte billedkunstens vilkår. BKF vil igangsætte en mindre 
undersøgelse af visningsvederlagsordningen for at undersøge, hvordan ordningen i 
praksis fungerer.  
Det er ved at være to måneder siden, at forbundets nye hjemmeside blev lanceret. 
Hjemmesiden har bl.a. gjort det nemmere at have fokus på visuel kommunikation.  
BKF-håndbogen er blevet sendt i tryk, og alle medlemmer vil i løbet af december modtage 
bogen med posten.  
Fagbladet Billedkunstneren nr. 4 er netop udkommet, og redaktionsudvalget mødes i 
begyndelsen af januar for at drøfte næste års temaer. BKF vil i begyndelsen af januar 
sende en digital medlemsundersøgelse ud til alle medlemmer for herigennem at få 
mulighed for at forbedre tilfredsheden blandt medlemmerne. 
BKF-prisen kunstnerdrevne udstillingssteder fortsætter igen til næste år. I løbet af det 
kommende år skal forbundet diskutere, hvordan vi kan udvikle eventet.   
Konferencen Kommunale Billedkunstråd til januar handler om kunststrategier i kommunen.  
BKF vil i 2018 satse på Kulturmødet Mors og samtidig skrue ned for selvstændige 
aktiviteter på Folkemødet på Bornholm, da Kulturmøde Mors har vist sig at være en særlig 
velegnet platform for BKF til at nå ud til politikerne og andre interessenter.   
 
8.   Drøftelse af kollektive forsikring for BKF-medlemmer (bilag) 
Klaus Pedersen orienterer om mulighederne for at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for 
BKF-medlemmer. Det er markant billigere at tegne en kollektiv forsikring for samtlige 
medlemmer, end hvis medlemmer individuelt skal tegne en ulykkesforsikring. Det vil koste 
100 kr. pr. medlem om året, hvilket vil betyde en forhøjelse af kontingentet svarende til 
denne udgift. Mille Kalsmose-Hjelmsborg ønsker at drøfte mulighederne for at få en 
erhvervsforsikring gennem BKF. Det bliver besluttet, at Klaus Pedersen på næste 
bestyrelsesmøde vil fremlægge, hvordan medlemmer af BKFs søsterorganisationer er 
forsikret via deres medlemskab.  
 
8A. Værkstedssamtaler   
Nis Rømer orienterer om ‘Værkstedssamtaler’, som er et nyt tilbud til BKF-medlemmer. 
Værkstedssamtalerne bruges typisk i forbindelse med en kommende udstilling eller et 
projekt. Nis Rømer præciserer, at det er en ordning, der skal afprøves og herefter 
evalueres. Camilla Nørgård præciserer, at det er vigtigt, at det er et bredt funderet felt af 
paneldeltagere. Pia Fonnesbech påpeger, at det er væsentligt, at panelet skal være 
geografisk bredt funderet. 
                 
9.   Meddelelser/orientering 



Ingen meddelelser   
 
10. Eventuelt 
Ingen meddelelser  
 


