
     

 

Bestyrelsesmøde 
Dato: onsdag d. 21. oktober 2020. Sted: BKF, København 
Til stede: Camilla Nørgård, Marie Markman, Simon Fiil, Anna Elisabeth Dupont 
Hansen, Jacob Borges, Nis Rømer, Pia Fonnesbech, Søren Hüttel, Kim T. Grønborg, 
Hannibal Andersen  
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Miriam katz. 
 

Referat  
 

1. Godkendelse/ændring af dagsorden 
Tilføjelse til Meddelelser: Værkstedsituationen i København. Pia Fonnesbech. 

 
2. Kunst og forskning 

Oplæg ved Marie Markman samt efterfølgende diskussion. 
Marie Markman redegjorde for, hvor den kunstneriske forskning i Danmark 
sker pt og hvordan den organiseres/finansieres. Hun præsenterede og 
diskuterede også afgrænsning og definitioner af begrebet kunstnerisk 
forskning. Hendes oplæg er vedhæftet referatet som powerpoint. 
Bestyrelsen drøftede efterfølgende, hvordan BKF kan arbejde strategisk med 
at sikre billedkunstnere repræsentation og indflydelse på fordeling af 
forskningsmidler. En arbejdsgruppe blev nedsat, som til næste 
bestyrelsesmøde vil udarbejde oplæg til BKF-politik på forskningsområdet: 
Marie Markman, Camilla Nørgård, Hannibal Andersen, Nis Rømer. 

 
3. Metoo – siden sidst 

Miriam Katz orienterede om indsamling af vidnesbyrd om sexisme i kunstlivet, 
som foreløbig er sket pr. nyhedsmail til medlemmer, på bkf.dk, Facebook og 
Instagram. Der er foreløbig indkommet ca. 20 vidnesbyrd, som alle vidner 
om, at sexistisk adfærd og krænkelser desværre er udbredt, både på 
kunstuddannelserne og i kunstlivet som sådan.  
Nis Rømer orienterede om møde med Signe Klejs, formand for Danske 
Billedkunstneres Fagforening. BKF offentliggør i næste uge en fælles udtalelse 
fra de to kunstnerorganisationers forpersoner imod sexisme. 
De første (redigerede, anonymiserede versioner af) vidnesbyrd offentliggøres 
i den kommende tid på www.bkf og efterfølgende i decemberudgaven af 
Billedkunstneren. Der er ingen deadline på indsamling af vidnesbyrd, den 
fortsætter løbende. 
 

4. Generalforsamling i BKF (bilag) 
Forslag, valg mv. 
Budget 2021 – herunder forslag om kollektiv erhvervs- og 
produktansvarsforsikring – ca. kr. 100 pr. medlem pr. år. 
Sekretariatet har forhandlet et fordelagtigt tilbud hjem om kollektiv erhvervs- 
og produktansvarsforsikring. Det er et gode, der længe har været efterspurgt 
af medlemmerne. Forsikringen finansieres på budgettet for 2021 delvist af en 
mindre kontingentstigning på 40 kr. årlig. Tilbuddet er dog betinget af, at 
forsikringsselskabet får adgang til medlemmers telefonnumre for at kunne 
kontakte dem (et enkelt telefonopkald) med yderligere forsikringstilbud.  
Bestyrelsen er glad for, at BKF nu kan tilbyde medlemmerne en professionel 



     

 

forsikringsordning, men stiller sig kritisk overfor forsikringsselskabets ønske 
om udlevering af telefonnumre til medlemmerne. 
Selvom alle medlemmer ved indmeldelse i forbundet har taget stilling til, om 
deres navn/adresse/telefonnumre må vises offentligt på forbundets 
hjemmeside, kan det være problematisk at BKF udleverer telefonnumre til 
tredjepart i denne sammenhæng. Sekretariatet undersøger juraen i dette 
spørgsmål til næste bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen godkender budget for 2021 og herunder en kollektiv 
medlemsforsikring   

 
5. Status på igangværende aktiviteter 

Hjælpepakker under corona 
Nis Rømer orienterer om, at der eventuelt er nye corona-tiltag, rettet mod 
kunstnere, på vej fra politisk hold. 
Presse- og informationsvirksomhed, Billedkunstneren 
Miriam Katz orienterer om fælles BKF/DBF-udtalelse mod sexisme og om 
indhold i decemberudgaven af bladet. 
Kurser og efteruddannelse 
Nis Rømer opfordrer alle til at tjekke aktuelle kurser ud på www.bkf.dk – 
bl.a. kursus i bestyrelsesarbejde.  
Kunstnerhonorar 
Aftalen ml. ODM og kunstnerorganisationerne er foreløbigt blevet taget godt 
imod i kunstlivet. I det nye år følger BKF op på aftalens effekt. 
Genopretningsplan – herunder strategi for klimaindsats 
Formanden arbejder på at formulere BKF-strategi på området. 
 

6. Økonomi – (bilag) 
Underskrivelse af regnskab 2019 
Bestyrelsen underskriver regnskabet, som er blevet gennemgået på tidligere 
møde. 

 
7. Meddelelser/orientering i øvrigt 

Pia Fonnesbech foreslår at igangsætte BKF-projekter, der kan forbedre 
kunstneres ateliermuligheder i hovedstaden og i andre større byer. 
Hannibal Andersen foreslår prissænkning på BKF’s lejlighed i Berlin, der pt. 
koster 1.500,- pr. uge. Han mener, lejeniveauet er for højt både i forhold til 
omkostningsniveauet for lejligheden, og i forhold til ABnB-priser i Berlin. 
Anna Elisabeth Dupont Hansen foreslår nye ordninger for BKF’s bil, både 
prismæssigt og i forhold til geografisk placering, så flere medlemmer kan få 
glæde af bilen. 
BKF’s sekretariat vil til næste bestyrelsesmøde undersøge mulighederne for 
justeringer af ordningerne for BKF’s bil og lejeboliger. 
 

8. Eventuelt 
Intet. 

 
 


