
Referat fra Kunstudvalgsmøde den 4 marts 2019 i beboerhuset.  

Tilstede alle undtagen Ebbe og Hanne 

1. Referatet er godkendt Dagsorden er godkendt. 
2. Siden sidst  

Utzon film er spændende anbefales at se, Piet Oudulf have arkitekt har lavet filmen The Garden i 
Have Selskabet blev den vist (verdensberømt havearkitekt fra Holland), vær opmærksom hvis den 
kommer. Ivette har set kæmpe lodrette haver i Chile, kan det evt. bruges på vores mur PÅ pladsen 
ved de Hvide træer. Vi er inspirerede til at lave det her. Statens museum har en spændende 
udstilling Keramik af Katrine Raben Davidsen i Royal København 
, er spændende.  

3. Vi genfremstiller det allerede besluttede skulpturprojekt med Mikael Hansen, på 
regnskabsbeboermøde der mangler noget arbejde med det det gør Biba og Benny. 

4. Birthe og Kristian går i gang med Pjecen.   
5. Cykelhandler sørger for køb af plade sammen med Benny til hans indgang. Der var forskellige 

muligheder for hvem der ville male den efter cykelhandlers ide. Det bliver Diana. Rita har aftalt det 
med Diana. Og der arbejdes videre. 
Biba har talt med Helle, der er nærmeste nabo til cykelhandler om det er ok. Med cykel på stang, 
Helle synes det er en sjov ide så OK. For det.  

6. Når klubben lukkes og skal der være indhegnet område mellem Torv og Vester. Gab har godkendt 
det. Der vil vi i kunstudvalget flytte Ebbes skulptur af DAME, den bliver placeret nede i Skrænt, vi vil 
sørge for at lave en nabo høring først.  

7. Vi ønsker stadig Kunst lys i tunnel ved Gammel Landevej og skovlegepladsen, vi fremsætter 
projektet til et beboermøde, så det kan sendes til kommunen. Det har været i Gab og er syltet i 
øjeblikket. 

8. Skilte til skulpturer, Biba har som aftalt at de kommer fra Bornholm, når kæreste til ham vi bestiller 
af kommer til Sjælland!! 

9. 2019 hvad skal der ske i kunstudvalget? 

Vi kommer med ideer. Og beslutter på næste møde der er følgende forslag – Træskærermand laver 
skulpturer, vandtrappe, bænke rundt om træer. Der er forslag om at der kommer lilla krokus rundt 
om Galschiøt skulptur ved Tøjbyttekontor- dette vedtages og skrives til Grønt udvalg som forslag. 

10. Keramik på DE Hvide træers plads skal laves klar til budgetbeboermøde.evt Grøn mur. 
11. Vi har et hængeparti omkring og finde ud af om vi kan overtage træplader fra Glostrup Station 

Birthe undersøger det.  

12. Næste møde den 6 maj kl. 19 i beboerhuset.  

Overhilsen fra Birthe 
 

 


