Bestyrelsesmøde
Dato: onsdag d. 29. maj 2019
Tid: kl. 10.30 – 13.00
Sted: BKF, København
Til stede: Nis Rømer, Søren Martinsen, Jacob Borges, Marie Markman, Camilla Nørgaard og Pia
Fonnesbech.
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Miriam Katz, Julie Elmhøj
Afbud: Julie Sass, Kim Grønborg og Simon F. Linnemann

Dagsorden
1

Godkendelse/ændring
Godkendelse/ændring af dagsorden
Bestyrelsen godkender.

2

Kunstnerhonorar – forhandlinger med muserne og kunsthallerne – se bilag
Nis Rømer og Klaus Pedersen orienterer bestyrelsen om status på forhandlinger med
muserne og kunsthallerne angående kunstnerhonorar. Bestyrelsen diskuterer fordele
og ulemper ved forskellige scenarier.

3

Ny regering – ny kulturminister. Hvad gør vi? – se bilag
Bestyrelsen beslutter, at ‘Handlingsplan for billedkunsten’, som BKF skrev i 2016 skal
revideres og relanceres i forbindelse med, at en ny kulturminister tiltræder efter
folketingsvalget. Den nye handlingsplan skal være færdig inden sommerferien.
Handlingsplanen skal opdateres i forhold til: Kunstnerhonorar, Vidensopbygning,
procenter på anlægsarbejde, forskning, Kunstnernes arbejdsarbejdsmarked, Kunst Børn & Unge.

4

Nye optagelsesregler i BKF – se bilag
Bestyrelsen diskuterer mulighederne for revision af optagelsesreglerne i BKF, hhv.
BKF’s love og optagelsesvedtægten.
Billedkunstens felt er i en rivende udvikling, og det kan være en fordel for BKF at række
ud til nogen af de beslægtede fagfæller, der også arbejder professionelt med det
visuelle felt.
Der er ligeledes behov for at se på de gældende krav for uddannelse. I dag kræves en
MA fra dansk eller udenlands kunstakademi. Flere sammenstykker sin uddannelse med
fx en BA + overbygning fra andet fag.
Der var enighed om at få disse momenter ind i nye optagelsesregler, som skal
forelægges på generalforsamlingen. Optagelsesudvalget arbejder videre med en
egentlig revision af optagelsesvedtægten.

5

Kommunal strategi – samarbejde med Flemming Olsen – se bilag
Klaus Pedersen fortæller om det samarbejde, som BKF vil indlede med Flemming
Olsen, der bl.a. har været skribent på den store CBS-rapport om kunstnerøkonomi.
Flemming Olsen skal komme med et forslag til, hvordan forbundet kan udvikle en
kommunal strategi.
Det besluttes at Flemming Olsen hyres til opgaven.

6

BKF 5050-års jubilæum – hvad gør vi?
Bestyrelsen diskuterer, hvordan man kan markere BKFs 50-års jubilæum. En mulighed
kan være at lave et særarrangement eller evt. lave et arrangement i forbindelse med
generalforsamlingen i november. Der bliver talt om muligheden for at lave et
arrangement, hvor kulturministeren bliver inviteret.

7

Status på igangværende aktiviteter
Billedkunstneren: Red.udvalget har afholdt møde, hvor det bl.a. blev drøftet, hvordan
bladet kan blive ved med at forfølge honorardagsorden. Presse- og
informationsvirksomhed: Nis Rømer har bl.a. været i Altinget og i P1 for at diskutere
med Mogens Jensen fra Socialdemokratiet.
Kurser og efteruddannelse: BKF satser ligesom sidste år stort på Kulturmødet på Mors
og forberedelserne er i gang. Bestyrelsen taler om muligheden for at lave kurser
omkring medietræning, formidling af sin kunst og hjælp til at skrive.
BKF Studerende, Kommunestrategi, Erhvervsseminar, Kulturmøde Mors 2019:
Punkterne udgår på grund af manglende tid.
BKF kunstnerportal: Arbejdet med at lave en ny kunstnerportal er i fuld gang.
Bestyrelsen opfordrer BKF til at opfordre medlemmerne til at opdatere deres side, når
det nye design er gennemført.
Møde med søsterorganisationer: Nis Rømer mødes i juni med forpersoner fra BKFs
søsterorganisationer i Norge og Sverige i København. Bl.a. har BKF sat et møde op med
Rektor Kirsten Langkilde og Kulturborgmester i København, Franciska Rosenkilde.

8

Meddelelser/orientering i øvrigt
Ingen bemærkninger

9

Eventuelt
Ingen bemærker

Nis Rømer takker for et godt og spændende bestyrelsesmøde.

