
     

 

 
BKF 
Bestyrelsesmøde den 28.08.19 
kl. 10:30 til 13:00   
  
Til stede: Nis Rømer, Hannibal Andersen, Julie Sass, Kim T. Grønborg,  Jakob 
Borges, Simon Fiil, Pia Fonnesbech, Marie Markmann 
Afbud: Søren Martinsen, Camilla Nørgaard,  
Fra sekr: Klaus Pedersen, Julie Elmhøj, Miriam Katz, Vibeke Rostrup Bøyesen  
 
Dagsorden 
  
 1 Godkendelse/ændring af dagsorden 
 
Bestyrelsen godkender dagsorden.  
 
 2 Kunstnerhonorar – forhandlinger med muserne og kunsthallerne  

 

Nis Rømer og Klaus Pedersen orienterer om de verserende forhandlinger med 
museerne og kunsthallerne angående fastsættelse af kunstnerhonorar. 
Bestyrelsen diskuterer forskellige scenarier i forbindelse med forhandlingerne. 
I forbindelse med diskussionen anbefaler Hannibal Andersen, at BKF lægger 
pres på Statens Kunstfond, således at SKF i fremtiden ikke kun opfordrer til, 
men i stedet stiller krav om, at der skal udbetales kunstnerhonorar i 
forbindelse med, at man får tildelt støtte, ligesom Rådet for Visuel Kunst i 
København indførte tidligere på året.  
 
 3 Nye optagelsesregler i BKF – se bilag 
 
Nis Rømer takker optagelsesudvalget for dets store arbejde med at lave et 
udkast til nye optagelsesregler. Bestyrelsen gennemgår udkastet og kommer 
forslag til en række ændringer. Det besluttes, at Nis Rømer med udgangspunkt 
i de indkomne forslag til ændringer laver et nyt udkast, der vil blive diskuteret 
på et ekstra bestyrelsesmøde den 24. sept., således at det nye forslag til 
optagelsesprocedurer kan være klar til BKFs generalforsamling i begyndelsen 
af november. Derudover diskuterer bestyrelsen, hvordan og hvornår BKF skal 
lave endnu en hvervekampagne blandt professionelle billedkunstnere, der ikke 
er medlem af forbundet pt.  
  
 4 Økonomi – se bilag 
 
Klaus Pedersen gennemgår årsregnskab for 2018. Bestyrelsen godkender 
regnskabet. Klaus Pedersen gennemgår budget for 2020, bestyrelsen 
godkender budget for 2020.   
 
 
  



     

 

 
 
5. Status på igangværende aktiviteter 
 
På grund af tidsmangel udgår en række punkter.  
 
Kulturmøde Mors 2019: BKF er netop kommet hjem fra Kulturmøde, som igen i 
år var en stor succes. Nis Rømer takker sekretariatet for det store arbejde i 
forbindelse med kulturmødet og understreger, at det var opløftende, at der er i 
år var så mange fra bestyrelsen, der deltog.  
 
Generalforsamling 2019: Klaus Pedersen orienterer om BKFs generalforsamling 
2019, som vil finde sted i begyndelsen af november. Alle medlemmer vil i 
starten af oktober modtage indbydelse og dagsorden. Simon Fill Linnemann 
opfordrer til, at BKF inviterer forbundets studentermedlemmer med til 
generalforsamlingen. Nis Rømer pointerer, at studentermedlemmerne ikke har 
stemmeret.  
 
BKF kunstnerportal og hjemmeside: Klaus Pedersen orienterer. Det er pt. 
uafklaret, hvornår og hvordan kunstportalen bliver re-designet.  
 
Seminar for kommunale billedkunstråd: Klaus Pedersen orienterer. 
Kommuneseminar bliver afholdt i januar 2020. Mere information følger senere 
på året.  
 
 6 Meddelelser/orientering i øvrigt 
 
Det besluttes, at der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. sept. 
kl. 13-15:30, hvis formål er at diskutere forslag til vedtægtsændringer i 
forbindelse med generalforsamlingen i november.  
 
 7 Eventuelt 
 
Bestyrelsen ønsker, at medlemsvækst kommer på dagsorden på et af de 
kommende bestyrelsesmøder. Simon Fiil påpeger, at BKF bør stille med en 
repræsentant for forbundet ved studiestart på de tre akademier. Pia 
Fonnesbech kan ikke tage med til Åland i slutningen af oktober, hvor Nordisk 
kunstforbund holder traf. Pia Fonnesbech opfordrer til, at en anden fra 
bestyrelsen tager med.  


