
    

        

    

 
 

 

Bestyrelsesmøde 
Dato: Onsdag den 29. august 2018  
Tid: kl. 10.30 – 13.30 
Sted: BKF, København  

Til stede: Nis Rømer, Camilla Nørgaard, Pia Fonnesbech, Hannibal Andersen, Julie Sass, Mille 
Kalsmose, Søren Martinsen, Kim Grønborg.  
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Julie Elmhøj, Miriam Katz  
Afbud: Ulla Hvejsel 

 
Dagsorden 
  
1.   Godkendelse/ændring af dagsorden 
 
Det besluttes at dagsorden ændres, således at punkt 4 og 5 byttes rundt.  
 
  
2.   Status på igangværende aktiviteter 
Kurser og efteruddannelse: Forbundet tilbyder en bred vifte af kurser og aktiviteter i løbet af 
efterår og vinter.  
Billedkunstneren: Blad nr. 3 2018 er netop sendt til tryk. Medlemmerne har taget godt i mod 
bladets grafiske relancering. Forbundet overvejer, at om der skal afsætte særlige sider i bladet 
målrettet studentermedlemmer.  
Presse- og informationsvirksomhed: Punkt udgår.  
Kunstnerassistentordning: Forbundet gennemførte i foråret den første af to planlagte 
pilotprojekter, hvor en nyuddannet kunstner er i praktik hos en erfaren kunstner. BKF vil bruge 
erfaringerne til at skabe en mere permanent ordning. Andet pilotprojekt indledes til 
september.  
BKF Studerende: Forbundet diskuterer, hvordan man kan brede aktiviteterne ud i forhold til de 
omkring 100 studentermedlemmer, som har meldt sig ind i forbundet, siden det blev muligt for 
studerende at melde sig ind i BKF. Det kan fx være i form at et særligt nyhedsbrev, som 
sendes ud til de studerende.   
Præmiering af kunstnerdrevne udstillingssteder 2018: Juryen er på plads og forberedelserne til 
prisfesten er i gang.  
MeToo: BKF har inviteret til branchemøde, hvis formål er at undersøge om og i så fald hvordan 
branchen kan udarbejde fælles retningslinjer, der skal forhindre seksuelle krænkelser og 
magtmisbrug i kunstlivet.  
  
3. Mere fokus på billedkunst i kommunerne  
Bestyrelsen ønsker, at BKF skal have fokus på, hvordan man kan udbrede mere billedkunst i 
kommunerne. Bestyrelsen diskuterer, hvordan forbundet kan systematisere arbejdet med at 
udbrede kunst i kommunerne, og hvordan BKF kan hjælpe kommunerne med at lave en 
kvalificeret indsats på området. Bestyrelsen beslutter, at BKF skal oprette en et-årig 
projektstilling, hvis formål bl.a. skal være at arbejde strategisk med området.  
 
5.   Økonomi 
Klaus Pedersen gennemgår regnskab for 2017. Bestyrelsen godkender. Klaus Pedersen 
gennemgår regnskab for 1. halvår 2018 og budget for 2019. 
   
4.   BKF Generalforsamling 
Camilla Nørgaard, Mille Kalsmose og Pia Fonnesbech meddeler, at de genopstiller til 
bestyrelsen ved den kommende generalforsamling i november. Bestyrelsen diskuterer mulige 
oplæg til generalforsamlingen, og det besluttes, at man i første omgang skal undersøge 
mulighederne for at få oplægsholderne ud, der kan tale om kunst i kommunerne.  
 
 
 



  

   

  

6.   Meddelelser/orientering i øvrigt 
Nis Rømer og Klaus Pedersen har netop afholdt møde med Kulturminister Mette Bock, der bl.a. 
orienterede om de kunstneriske uddannelser og arbejdet med at lave en ny rammeaftale for 
Det Kongelige Danske Kunstakademi. BKF fremlagde på mødet med kulturministeren en række 
forslag til, hvordan man kan styrke de kunstneriske uddannelser.  
 
Nis Rømer deltog på Røddingmødet i midten af august. Her fik han mulighed for at diskutere 
kunstnervilkår med mange forskellige aktører på kulturområdet.  
 
BKF deltog på Kulturmødet på Mors 2018. BKF havde sin egen stand, hvor 15 talks og debatter 
fandt sted. Mange gæstede BKFs stand, og kulturmødet var i høj grad en succes for BKF, der 
fik mulighed for at trænge igennem med sine budskaber til både politikere, kunstnere og 
borgere. Bestyrelsen ønsker at få mulighed for at deltage på kulturmøde Mors 2019.  
 
7.   Eventuelt 
BKF vil i forlængelse af CBS-rapporten om kunstnervilkår, der udkommer til 
oktober/november, lave en paneldebat under overskriften: Hvad skal kunstnere leve af i 
fremtiden? BKF vil undersøge eventuelle samarbejdspartnere, som bl.a. kan være Statens 
Kunstfond og de fonde, der har været med til at finansiere undersøgelsen.  
 
Derudover besluttes det, at bestyrelsen vil udsende en pressemeddelelse, der kommenterer på 
de to regionale kunstfonde, hvis bestyrelser netop er offentliggjort.  
 
 


