
,SommerReferat fra KunstUDVALGSmøde den 17 juni 
2019. 
Til stede alle undtagen RITA og Ebbe. 

1.Referat og dagsorden blev godkendt, blot lovede folk at kommenterer referatet. 

 Biba havde sendt og afleverede sagsforløb om de Hvide træers plads, vi havde aftalt det på sidste møde.  Vi 
har en forpligtelse til i forhold til vores kommissorie, at vi skal søge fonde i forhold til det projekt af Mikael 
Hansens, som er vedtaget på et beboermøde for en del år siden. Vi tager det op efter sommerferien. 

2.Siden sidst. Nivågård udstilling lige nu er fantastisk og deres park, lige nu er der Rodendendrum. 

Et citat fra William Morris om rum: 

”Uanset hvad du har i dit rum, så tænk først og fremmest på væggen, for det er dem der skaber huset”. 

3.Kunstpjcen er sendt til udstillingsgruppen fordi vi ønsker de også deltager i den, da vi ser det som noget 
naturligt i forhold til vores gruppe, da de står for udsmykning af beboerhuset. Vi har modtaget et negativt 
svar, da de ønsker at lave deres egen. 

Vi synes det er en rigtig dårlig ide og vi vil gå i dialog med dem igen, vi mener vi hører sammen. 

Kristian finder billeder og laver vores pjece færdig. Benny ønsker sit museum ind i pjecen med et tlf.nr 

4.Vores kommissorie, Biba har lovet at se på det, men har af tekniske grunde ikke nået det, men sender det 
ud en uge før næste møde. 

5.Biba har accepteret tilbud på skiltene fra kunstner /smed på Bornholm til Galgebakkens skulpturer på ca. 
4000kr som aftalt. 

6.Tømmeren er ikke kommet tilbage med tilbud om Rund bænk, men da vi heller ikke har penge til det i år, 
aftaler vi at få det på budgetbeboermøde. Vi mener bænken skal stå på pladsen foran beboerhuset ved et 
fint træ. Vi har nogle tanker om at den skal være lidt let i det. Og ikke som i København, hvor de har 
Københavnerbænke. Vi ser på foto fra Stockholm hvor der er en fin, let, rund bænk.  

Blokland har en fin rund bænk, Biba fotograferer til næste gang. Rita har fortalt tidligere, at der findes en 
fin en i Pederstrup. Vi tager det op igen, og ser på alle foto medlemmerne af gruppen har taget. 

7. Cyklen er næsten færdig og er vældig fin, vi kan glæde os til at se den ”oppe”, på stangen ved 
cykelforretning. Der er ikke nogen der kan huske hvorfor farven er orange, cykelhandler kan ikke lide 
farven, men dem der har købt maling må holde af den!!!!  

8. Eventuelt  

Næste møde mandag den 12 august samme sted og tid. 

Dagsorden næste gang skal indeholde: 

Forslag til budgetbeboermøde, bl.a. rund bænk  

Kommissorie for kunstudvalget finpudses 



Kunstpjece færdiggørelse og nyt fra udstillingsgruppen. 

Nye tiltag     Referat fra Birthe 

 

 

 

 

 

 


