
     

 

 
Bestyrelsesmøde 
Dato: onsdag d. 26. august 2020 
Til stede: Nis Rømer, Camilla Nørgård, Simon Fiil, Hannibal Andersen, Kim 
Grønborg, Pia Fonnesbech.  
Afbud: Jacob Borges, Søren Hüttel, Anna Elisabeth Dupont Hansen, Marie Markmann.  
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Miriam Katz (ref). 
 
Dagsorden 

 
1. Godkendelse/ændring af dagsorden 

Ændring: Drøftelse af forslag om minimumshonorar tilføjes.  
Punkt 7 ang. regnskab udgår pga. revisorforsinkelse. 
 

2. Genopretningsplan for billedkunsten 
Bestyrelsen drøfter prioriteringer/strategi i BKF’s genopretningsplan for kunsten under 
COVID-19: https://www.bkf.dk/bkf-taenk-kunsten-med-i-genstart-af-samfundet/ 
Bestyrelsen har valgt at prioritere tre punkter fra planen, som BKF’s formand og 
sekretariat nu arbejder videre med: Kunst i det almene boligbyggeri, kunst i 
kommunerne og kunstens potentiale i den grønne omstilling. Nis Rømer orienterer: 
 
Kunst i det almene boligbyggeri 
BKF har afholdt møde med Boligselskabernes Landsforening (BL) for at drøfte 
udvikling af kunstprojekter. Det er de enkelte boligforeningers bestyrelser og 
repræsentanter, der beslutter ang. kunstprojekter. På mødet med BL fik vi gjort klart, at 
vi gerne have mulighed for at vejlede de enkelte boligforeninger i, hvordan de får lavet 
kunststrategier, og at vi kan informere dem om mulighederne for at søge penge til kunst 
og evt. også hjælpe med kontakt til kunstnere.  
Vores indtryk var, at der er et stort ønske om kunst i den almene boligsektor, og at der er 
et klart behov for kulturel byplanlægning. Disse områder vil gerne være steder, hvor folk 
fra andre dele af byen også kommer. Det er oplagt, at kunsten kan spille vigtig rolle der. 
Næste skridt er at tage kontakt direkte til nogle af de større boligforeninger og opmuntre 
dem til at lave kunstprojekter. Samt til Landsbyggefonden, der råder over store beløb til 
renovering og udvikling af sektoren. Vores ønske er at få finansiering af kunsten 
integreret i processerne, f.eks. ved at få indført en procentregel, som gør, at der ligger en 
fast sum penge til kunst, så man ikke skal starte fra scratch i hvert nyt kunstprojekt. Der 
er brug for instrumenter og redskaber, så der automatisk bliver talt om at få skabt kunst i 
den almene sektor. 
 
Kunst i kommunerne 
Vi stepper op og afholder BKF’s kommuneseminar igen allerede til næste år (hidtil er 
seminaret afholdt hvert andet år). Seminaret er meget velbesøgt og tanken er, at det 
næste seminar kan danne afsæt til at skabe ny BKF-netværksgruppe for kunstnere, 
politikere, kunstkonsulenter og andre kommunale embedsfolk, der arbejder med kunst i 
kommunerne.  
Dette nye faglige/kunstpolitiske netværk vil blive faciliteret af BKF’s sekretariat, og vil 
kunne skabe nye samarbejder, initiativer og skabe politisk fokus på området, ligesom det 
f.eks. sker i Arkitektforeningens arkitekturpolitiske netværk.  



     

 

Desuden vil vi i den kommende tid gennemføre kulturpolitiske videosamtaler med 
kommunalpolitikere om, hvad politikerne vil med billedkunsten i deres kommune. 
Samtalerne vil blive kommunikeret på BKF’s platforme for at skabe opmærksomhed på 
området i tiden op til kommunalvalget næste år. 
 
Kunsten og den grønne omstilling 
Vi arbejder på strategi og handlingsplan for BKF på dette område. Der er stor interesse 
for at koble kunst og klima, både i medier og blandt politikerne. Bl.a. er de Radikale 
meget positive omkring vores tanker om dette. Senere på året bringer Billedkunstneren 
et tema om emnet. 
 

3. Minimumshonorar på trapperne 
Der er opnået enighed mellem ODM og BKF om ordlyden af en aftale om 
minimumshonorar til udstillende kunstnere. DBF bakker op, UKK er på vej med 
tilbagemelding. Aftalen ventes at kunne offentliggøres i løbet af de nærmeste uger. 
Minimumshonorarerne vil blive anbefalet af ODM og af kunstnerorganisationerne. BKF 
vurderer, at taksterne i aftalen generelt ligger ca. 10-20 procent over det nuværende 
betalingsniveau på museerne. Det er et første vigtigt skridt henimod bedre og mere fair 
betaling af udstillende kunstnere.  
Aftalen skal have tid til at virke, hvorefter BKF vil følge op på, hvordan og i hvor høj 
grad de nye minimumshonorarer slår igennem i kunstlivet. 
 

4. Æresmedlemskab – se bilag 
Drøftelse af kontingentsatser mv. 
Bestyrelsen har modtaget et forslag om æresmedlemskab. Det afvises, da bestyrelsen 
mener, det er for svært at administrere. Desuden lægger bestyrelsen vægt på, at 
forbundet har et fladt, lavt kontingent for alle. 
 

5. Generalforsamling i BKF 
Hvem er på valg og hvem stiller op? 
Pia Fonnesbech og Camilla Nørgård afgår, da bestyrelsesmedlemmer max kan sidde 6 år 
ad gangen. Marie Markman er på valg og genopstiller. Jacob Borges er på valg – kan 
dog ikke genvælges pga. nye vedtægtskrav om ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. 
 

6. Evaluering af udpegningsprocedurer i BKF  
BKF’s bestyrelse vil så vidt muligt gøre udpegninger til open calls, for at gøre 
processerne så åbne, diverse og gennemsigtige som muligt. 

 
7. Status på igangværende aktiviteter 

Hjælpepakker under corona 
Klaus Pedersen/Miriam Katz orienterer: Meget få billedkunstnere har søgt den særlige 
coronaordning for kunstnere. 

 
8. Økonomi – se bilag 

Underskrivelse af regnskab 2019 - Udgår pga. revisorforsinkelse. 
 

9. Eventuelt 
Intet til evt. 


