
     

 

Bestyrelsesmøde 
Dato: onsdag d. 20. januar 2021 
Tid: kl. 10.00 – 12.00  
Sted: Online, Zoom 
Til stede: Nis Rømer, Hannibal Andersen, Simon Fiil, Anna Elisabeth Dupont 
Hansen, Kim Grønborg, Marie Markman, Marie Thams. Afbud: Jules Fischer, 
Søren Hüttel. 
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Karen Mette Fog Pedersen, Miriam Katz. 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse/ændring af dagsorden 
Ingen ændringer, dagsorden godkendes. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Efter sidste bestyrelsesmøde har der været kritik af referatets gengivelse af 
diskussion om BKF’s bilordning. Referatet er derefter blevet rettet til og 
godkendes i sin nuværende version af bestyrelsen. 

 
3. Godkendelse af forretningsorden og mødeoversigt – se bilag 

Nis Rømer foreslår, at det præciseres i forretningsordenen at godkendelse 
og offentliggørelse af referater først sker efter næstkommende 
bestyrelsesmøde, når der er rettelser til referatet. 
Forretningsorden godkendes med det forbehold at revidere ang. 
godkendelse af referater. 
Bestyrelsesseminar besluttes fremrykket, til fysisk fremmøde sandsynligvis 
er muligt. Ny dato: 3. juni i Aarhus i forbindelse med uddeling af BKF-pris til 
kunstnerdrevne udstillingssteder. 
Øvrige foreslåede mødedatoer i 2021 vedtages. 

 
4. Økonomi og personalesituation 

Sekretariatsleder Klaus Pedersen orienterer: Michael Skands er ansat som 
ny bogholder i BKF, efter Lars Henrik Petersen er fratrådt pga. pension.  
BKF’s mangeårige tovholder og administrator Vibeke Rostrup Bøyesen går 
på pension til sommer. Sekretariatet har haft indledende møder med 
Annarosa Krøyer Holm, der er uddannet billedkunstner, og som i efteråret 
ansøgte BKF om at blive kontorelev som led i den uddannelse, hun nu er i 
gang med. Annarosa ansættes som kontorelev fra 1. marts, så hun kan 
følge Vibekes arbejdsgange og blive sat ind i opgaverne. Hun overtager efter 
sommerferien Vibekes rolle som administrativ tovholder og ansvarlig for den 
daglige medlemskontakt og -service. 

 
5. Status på igangværende aktiviteter 

Presse- og informationsvirksomhed 
Kommunikationsansvarlige Miriam Katz orienterer om kommunikation af 
nyheder om corona-arbejdslegater og om artikler til næste blad, bl.a. om 
kunst i sygehuse og om vilkår og indhold for uddannelserne på 
kunstakademierne herhjemme.  



     

 

Kurser og efteruddannelse 
Kursus- og projektansvarlige Karen Mette Fog Pedersen orienterer om 
forårets kurser, som annonceres i martsudgaven af bladet. Al 
efteruddannelsesvirksomhed justeres løbende i forhold til gældende COVID-
19-restriktioner. Hun minder om, at alle kan byde ind med kursusforslag. 
BKF studerende og dimittender 
Anna Elisabeth Dupont Hansen, studenterrepræsentant i bestyrelsen, 
fortæller om møde i BKF’s tværgående studieråd: Besøg af konsulent fra 
Danske Studerendes Fællesråd til snak om, hvordan rådets arbejde kan 
struktureres, så flest muligt engageres og får gavn af de muligheder, BKF 
tilbyder studerende, f.eks. tilskud til afholdelse af faglige arrangementer.  
Kommunestrategi, konference, netværk mv. 
Karen Mette Fog Pedersen har udarbejdet tætpakket program og fortæller 
om overvældende interesse for at deltage i BKF’s online seminar om kunst i 
kommunerne d. 27. januar. Over 200 er pt tilmeldte, heriblandt flere 
folketingspolitikere. I kølvandet på seminaret lanceres BKF’s nye netværk 
for kunstnere, embedsfolk og kommunalpolitikere, der arbejder med kunst i 
kommunerne. Netværket er led i BKF’s strategi om at styrke det kommunale 
fokus og indebærer også, at kommuneseminaret nu afholdes hvert år, mod 
tidligere hvert andet. Det handler om at knytte aktive og engagerede folk 
tættere sammen og inspirere til, hvordan der kan skabes bedre vilkår for 
kunsten ude i kommunerne. 
BKF’s forskningsudvalg 
Marie Markman orienterer: Forskningsudvalget består udover hende selv af 
Nis Rømer og Camilla Nørgård. De har nu haft første møde på baggrund af 
det oplæg, Marie holdt for bestyrelsen i efteråret om kunstnerisk forskning. 
Udvalget vil i den kommende tid præsentere bud på BKF-strategi og på 
vision på forskningsområdet. De vil skabe overblik over dels, hvilke 
ordninger der findes pt for kunstnerisk forskning, dels tegne visioner for, 
hvor og hvordan kunstnerisk forskning kan foregå i fremtiden. Det handler 
bl.a. om at finde åbninger i forhold til finansiering og om at skabe en 
bredere debat om feltet. Udvalgets arbejde kan resultere i input til bladet og 
i et BKF-seminar, med præsentation af kunstneriske forskningsprojekter.  
 

6. Årshjul – drøftelse af overordnede aktiviteter for 2021 
Nis Rømer gennemgår de faste punkter, bl.a. uddeling af BKF-pris til 
kunstnerdrevne udstillingssteder, samt BKF’s deltagelse i Folkemøde og 
Kulturmøde. Bestyrelse og sekretariat arbejder desuden løbende på sager, 
og flere kan komme til i året løb, f.eks. forskningspolitik, klimapolitik og 
projekt om indsamling af data, f.eks. på ligestillingsområdet. Alt sammen for 
at BKF kan sparke kvalificeret ind i samfundsdebatten. Dertil kommer 
forbundets fokus på at styrke kunst i kommunerne og på den nye aftale om 
minimumsbetaling til udstillende kunstnere. Foreløbig tyder tilbagemeldinger 
fra både kunstnere og udstillingsstederne på, at honoraraftalen fungerer 
efter hensigten. Men aftalen skal følges op med 2 års mellemrum.  
Endelig er der indsatsen for at genstarte kunstlivet i en tid med COVID-19. 
Nis og Klaus har været til møde med repræsentanter fra regeringens 
genstartsteam, som skal fordele 50 mio. kr. til kunst, kultur og idræt. BKF 
har bl.a. foreslået at skabe kunstprojekter i test- og vaccinecentre, men har 
også bidraget med den genstartsplan, som forbundet udarbejdede i 



     

 

forsommeren. BKF’s budskab til genstartsteamet er, at corona-penge til 
kunst og kultur så vidt muligt bør gå direkte til kunstnerne, og ikke bør 
filtreres igennem for mange institutioner. Netop de 50 mio.kr. i 
genstartspuljen er dog primært rettet mod borgernære projekter, så det er 
begrænset, hvor meget der kan rykkes ved det.  
Til gengæld var de nye arbejdslegater til kunstnere, der er økonomisk ramt 
af coronakrisen, oprindeligt tænkt til frit kunstneriske arbejde, der ikke er 
bundet snævert op på corona-relaterede formål. Men det afspejles desværre 
ikke i kriterierne til arbejdslegaterne, som netop er offentliggjort. Det 
aftales, at Klaus Pedersen tager kontakt til kunstfonden og hører nærmere 
om, hvor meget vægt, udvalgene lægger på coronafokus, når de behandler 
ansøgningerne til puljen med de nye arbejdslegater. 
 

7. Konstituering og opgavefordeling – se bilag 
Herunder drøftelse af bestyrelsesarbejdet, nedsættelse af eventuelle 
arbejdsgrupper mv.  
Marie Thams vælges som næstformand. 
Hannibal Andersen vælges som kasserer. 
Hannibal Andersen genvælges til BKF’s udvalg til fordeling af kulturelle 
midler. 
Pia Fonnesbech og Jacob Borges genvælges til BKF’s Optagelsesudvalg. 
Marie Thams vælges til BKF-repræsentant i Dansk Kunstnerråd, Nordisk 
Kunstforbund samt til BKF’s redaktionsudvalg.  
Nuværende udvalgsmedlemmer fortsætter i flg. udvalg: Bil-udvalg, Fanø-
udvalg, Berlin-udvalg. 
Kim Grønborg udgår foreløbigt af BKF’s forskningsudvalg.  
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er til stede på dette møde, har mulighed 
for efterfølgende at melde sig til udvalg, de ønsker at engagere sig i. 
Drøftelse af generelle rammer for bestyrelsesarbejdet udsættes til næste 
møde. 

 
8. BKF-bilen – drøftelse af bilordningen  

Klaus Pedersen orienterer: Oprindeligt handlede BKF’s bilordning primært om 
at få mulighed for at køre værker til og fra udstillinger i udlandet, ordningen 
var tilbage i 1980erne finansieret af Udenrigsministeriet. Da ministeriet trak 
sig ud af ordningen, købte BKF i løbet af 1990erne en bil, som også skulle 
bruges til værktransport i Danmark.  
I 2017 blev der koblet brugerbetaling på 100,- dagligt og indført en 
begrænsning på 2 dage. Længere lån af bilen kræver skriftligt begrundet 
ansøgning. 
Udover bilen, som står i København, rådet BKF over 2 trailere, en på Fyn og 
en i Aarhus. Ingen af trailerne er særligt ofte i brug, hvorimod bilen er ude og 
køre stort set hver dag året rundt. 
Bilens økonomi: BKF har årligt udgifter til bilen på ca. 50.000, heraf 20-30.000 
kr. til værkstedsudgifter. Indtægt via brugerbetaling i snit: 26.-28.000 kr. 
Bil-ordningen koster mange administrative arbejdstimer i sekretariatet med 
mange af- og nybookinger, løbende forhandlinger med brugere og 
reparationsaftaler. Desuden har BKF tilknyttet en frivillig bil-ansvarlig, som 
har bilen parkeret hjemme hos sig, og som tager sig af værkstedstjek og 
rådgivning af brugere etc. Bilen har over 100 forskellige brugere årligt.  



     

 

 
Drøftelse: Anna Elisabeth Dupont Hansen og Simon Fiil peger på, at bil-
ordningen repræsenterer et problem: Det er et dyrt og ikke geografisk 
demokratisk medlemstilbud, som kun giver mening for medlemmer, der bor 
eller arbejder i hovedstadsområdet.  
Det er urimeligt, at alle medlemmer betaler til et medlemsgode, kun ca. 
halvdelen af medlemmerne har adgang til at benytte sig af. BKF skal med sine 
medlemstilbud understøtte alle medlemmers arbejdsliv, og det gør bil-
ordningen ikke i sin nuværende form.  
Anna og Simon har undersøgt forskellige løsningsmuligheder, som de 
beskriver i et oplæg til bestyrelsen. De undrer sig desuden over, at da bilen 
for nyligt brød sammen, besluttede sekretariatet at købe en ny bil i stedet for 
at benytte lejligheden til at tage bil-ordningen op til revision og drøftelse i 
bestyrelsen, hvor flere bestyrelsesmedlemmer tidligere har fremsat kritik af 
ordningen. 
Bestyrelsen drøfter Annas og Simons forslag i oplægget: Ophør af 
bilordningen, Rabataftaler med biludlejningsfirmaer, øget brugerbetaling og 
indkøb af biler med placering på Fyn og i Jylland.  
Nis Rømer, Marie Markman, Kim Grønborg m.fl. er enige i, at problemet skal 
tages alvorligt nu, og at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis mange medlemmer 
er utilfredse med bil-ordningen. Samtidig peger Nis Rømer på, at ordningen 
også opleves af mange som et vigtigt medlemsgode, og at ordningen både 
tiltrækker og fastholder medlemmer. Medlemsfremgang og -fastholdelse 
kommer alle medlemmer til gode i form af øgede aktiviteter og øget tilbud af 
medlemsgoder generelt.  
Hannibal Andersen, Marie Thams, Marie Markman m.fl. tilføjer, at forbundet 
skal være solidarisk med medlemmer i hele landet og skabe flest muligt 
medlemstilbud til alle, også uden for hovedstadsområdet. 
Klaus Pedersen minder om, at der er pt er indgået 15 % rabataftaler på 
biludlejning til medlemmer, der via BKF melder sig ind i Forbrugsforeningen. 
Men at disse rabatter slet ikke får priserne ned på det niveau, BKF-bilen 
udlejes på i dag.  
Han fortæller, at hvis man sætter lejeprisen op til ca. 200 kr. pr dag, ville 
BKF-bilen faktisk være selvfinansieret, og dermed fungere efter samme 
principper som BKF’s huse og Berlin-lejlighed, som også hviler i sig selv 
økonomisk med brugerbetaling fra de medlemmer, der benytter sig af dem. 
 
Beslutning: Videre drøftelse om, hvordan BKF med medlemstilbud kan 
understøtte kunstnerisk arbejde i hele landet, samt beslutningsforslag om 
BKF’s fremtidige bil-ordning programsættes til næste bestyrelsesmøde.  
Det aftales, at Klaus Pedersen formulerer beslutningsforslag om øget 
brugerbetaling ved lån af BKF-bilen og opstiller forslag til forskellige 
betalingsniveauer, som bestyrelsen kan tage stilling til på næste møde.  

 
9. Meddelelser/orientering i øvrigt 

 
10. Eventuelt 

 


