
     

 

 

Bestyrelsesmøde 
Dato: Torsdag d. 24. januar 2019 
Til stede: Jacob Borges, Marie Markman, Kim Grønborg, Pia Fonnesbech, 
Simon Fiil Linnemann, Nis Rømer, Camilla Nørgaard, Julie Sass. 
Fra sekretariatet: Miriam Katz, Klaus Pedersen.  
Afbud: Hannibal Andersen, Søren Martinsen, Julie Elmhøj. 
 

Referat 
 

1. Godkendelse/ændring af dagsorden 
 

2. Status på igangværende aktiviteter 
 
Presse- og informationsvirksomhed 
BKF har i årets første uger kommenteret dels Statens Kunstfonds nye 
kunstkonsulentordning (http://www.bkf.dk/ansaettelse-af-statslige-
kunstkonsulenter-skaber-debat/), dels Bikubenfondens nye satsning Art Hub 
Copenhagen (http://www.bkf.dk/bkf-byder-plan-om-nyt-kunsthus-
velkommen/).  
På baggrund af at kun to ud af ti nye kunstkonsulenter er billedkunstnere, 
drøfter bestyrelsen behovet for, at kunstneres kompetencer synliggøres 
bedre, samt at kunstnere får bedre muligheder for specialisering og 
efteruddannelse på området, så de står stærkere i konkurrencen med andre 
faggrupper om konsulentjobs. 
Ang. Art Hub Copenhagen drøfter bestyrelsen, at selvom private fondes 
engagement i kunstlivet er positivt, skal offentlige aktører ikke slippe deres 
kulturpolitiske ansvar.  
I den kommende tid vil BKF’s kommunikation fokusere på det forestående 
Folketingsvalg, hvor både partiernes og forbundets kunstpolitikker vil blive 
formidlet.    
 
Kurser og efteruddannelse 
BKF Efteruddannelse får god feedback af medlemmerne. Udover et stort 
kursusudbud er der planlagt studierejse til biennale i Gøteborg senere på 
året. Bestyrelsen beslutter at afsætte mere tid til drøftelse af fremtidig 
strategi på efteruddannelsesområdet på kommende møde. 

 
Billedkunstneren 
Punktet udgår pga. sygdom. 
 
Kunstnerhonorar 
Formand og sekretariatsleder mødes med Organisationen Danske Museer 
ODM m.fl. om kunstnerorganisationernes fælles udspil om kunstnerhonorar 
4. februar. 
 
Kunstnerassistentordning 
Der er afholdt to vellykkede pilotforløb. Projektet er skabt efter norsk 
forbillede, det vil nu blive evalueret og søgt fondsfinansieret.  



     

 

 
BKF Studerende 
For første gang har BKF’s bestyrelse fået et studentermedlem, Simon Fiil 
Linnemann, der er udpeget af BKF’s tværgående studieråd. Studierådet 
ønsker, at de studerende repræsenteres i bestyrelsen med et fuldt 
stemmeberettiget medlem, ikke et medlem med observatørstatus som nu. 
Det kræver dog vedtægtsændringer, og arbejdet med at ændre vedtægterne 
går først i gang i februar 2019. Studierådet håber, at de forestående 
vedtægtsændringer vil medføre en modernisering af forbundet, så 
studentermedlemmer får reel medindflydelse i bestyrelsen. 
 
MeToo 
BKF har modtaget invitation til konference om MeToo i kulturlivet fra Nordisk 
Ministerråd, fra sekretariatet deltager redaktør Julie Elmhøj, 
bestyrelsesmedlemmer kan også deltage. BKF vil fortsat holde fast i 
problematikken og afsøge løsninger, der sikrer bedre arbejdsforhold i 
kunstlivet, også i forhold til krænkelser og diskrimination. 
 
Kommunestrategi 
BKF vil i 2019 have fokus på kunstens vilkår i kommunerne. Bestyrelsen har 
besluttet at ansætte deltidsmedarbejder i projektstilling, så området kan 
opkvalificeres, projektet afventer pt. afklaring. 
 
Erhvervsseminar 
Som opfølgning på CBS-rapporten om billedkunstneres økonomiske vilkår og 
markedet for billedkunst arrangerer BKF symposium 4. april 2019 med 
arbejdstitlen: Hvad skal kunstnerne leve af i fremtiden? Oplægsholdere 
inviteres til at komme med bud på, hvordan kunstneres kompetencer kan 
bruges i flere sammenhænge – hvordan markedet for billedkunst kan 
udvides. Kunstnere, politikere, erhvervsfolk og aktører i kunstlivet inviteres. 
Bestyrelsen peger på, at også kunstnerisk forskning er et område, der kunne 
udvides, og skabe flere muligheder for kunstnere. Kunstnere bør klædes 
bedre på til at klare sig i kampen om fondsmidler og strukturerne omkring 
forskningsfinansiering ses kritisk efter i sømmene. 
 
Kulturmøde Mors 2019 
Afholdes 22.-24. august. BKF nedprioriterer Folkemødet på Bornholm og 
satser på Kulturmødet, hvor forbundet har større gennemslagskraft. Igen i 
år inviteres en kunstner til at udsmykke BKF’s stand, og forbundet 
arrangerer et udvidet program med debatter og samtaler med politikere og 
kunstnere. 

 
3. Konstituering og opgavefordeling – se bilag 

Herunder drøftelse af bestyrelsesarbejdet, nedsættelse af eventuelle 
arbejdsgrupper mv. 
 
Næstformand: Camilla Nørgård 
Kasserer: Julie Sass 
Redaktionsudvalg: Camilla Nørgård, Nis Rømer, Julie Sass, Jacob Borges, 
Simon Fiil, Søren Martinsen, Hannibal Andersen. 



     

 

 
Optagelsesudvalg: Kim Grønborg (GF), Steffen Tast (GF), Jens Settergren 
(GF), Pia Fonnesbech, Jacob Borges. 
Vedtægtsudvalg: Camilla Nørgård, Nis Rømer, Klaus Pedersen, Simon Fiil. 
Udsmykningsudvalg: Afventer. 
Kunstbussen: Vibeke Rostrup Boyesen, sekretariatet. 
Fanø- Berlin udvalg: Afventer. 
Ophavsretsfonden: Nis Rømer. 
Dansk Kunstnerråd: Pia Fonnesbech, Kim Grønborg, Hannibal Andersen. 
Fabrikken for Kunst og Design: Pia Fonnesbech. 
IAA: Anders Werdelin, Kim Grønborg. 
Nordisk Kultur- og kunstsamarbejde: Pia Fonnesbech, Julie Sass, Søren 
Martinsen 
Kunstnernes Retshjælp: Søren Martinsen. 
Forskningsudvalg (nyt udvalg): Marie Markman (tovholder), Nis Rømer, 
Kim Grønborg, Camilla Nørgård. 
 

4. Forretningsorden og mødeoversigt – se bilag 
Forretningsorden vedtaget og mødeplan fastlagt. 

 
5. Opnormering af sekretariatet – se bilag 

Sekretariatet har svært ved at følge med den udvidede opgaveportefølje på 
efteruddannelses- og kommunikationsområdet. Bestyrelsen beslutter at 
opnormere to stillinger til 30 timer/ugen.  
 

6. BKF kunstnerportal  
Drøftelse og evt. beslutning om bibeholdelse/udvikling/nedlæggelse af BKF 
kunstnerportal. Kort drøftelse, bestyrelsen udsætter beslutning til næste 
møde. 

 
7. Vedtægtsændringer – hvordan organiserer vi BKF fremover? 

Bestyrelsen har tidligere besluttet at modernisere BKF vedtægter, så der 
bl.a. også tages hensyn til den digitale udvikling, medlemsrettigheder- og 
pligter, studerende mv. Der blev her taget hul på en indledende drøftelse af 
om vi skal organisere os på en anden måde end den nuværende model med 
årlige generalforsamlinger og autonome BKF-regioner. Evt. kan et 
repræsentantskab sikre bredere faglighed. Drøftelserne fortsætter på de 
kommende bestyrelsesmøder.  
De samlede vedtægtsændringen skal senest godkendes på bestyrelsesmøde 
i august måned 2019 

 
8. Indstilling af bestyrelsesmedlem til Fabrikken for Kunst og Design 

Pia Fonnesbech indstilles. 
 

9. Meddelelser/orientering i øvrigt 
 

10. Eventuelt 
 


