
Referat fra 6 maj  fra Kunstudvalgsmøde i beboerhuset 2019. 
Til stede  Benny manglede og , Kristian kom senere. 

1.Referat og dagsorden godkendt minus punkt 3, og 7, der udsættes, Birthe er referent. 

2.Siden sidst. Der er besøgt og kan anbefales Fl. Hansen og Jokum i Nykøbing som har lavet ny kunst  

På Birkelundgård er der Pondus Kjerm og Tine Hecht Pedersen På Pizzariet i Trippendal, udstiller Poul Erik 
Nielsen fra Galgebakken. 

Lysfestivalen har udstillet ved Amager bio, teater Zero flot lys konstellation, Aldershvile blomsterflor, Og 
Londons parker. Louisiana lige nu, mange fine udstillinger er i gang. 

3.Mikael Hansens skulptur er skrottet efter et fra vores mening et trist beboermøde med en til tider hadsk 
stemning. Benny leverede et sobert og fint indlæg. Vi vil debatterer næste gang hvad der gør at stemningen 
er så speciel, og når det starter på FB. Vi mener og har erfaret at det går galt. Der piskes en stemning op. Vi 
diskuterer hvad vi kan gøre? hvordan vi kan være bedre til at fremlægge vores projekter. Det undre os at 
folk, der selv er kunstnere, fører an! 

4.Kunstpjece deles ud og folk skal sende input ønskes, hvis der mangler noget Kristian skal finde foto. 
Udstillingsgruppen har fået pjecen, og kommer også med input hvis der mangler noget. Vi regner med at 
den skal husdansudsendes og folk skal have den ved indflytning, ligeledes skal den på biblioteket og hos 
udlån. Kristian retter det sproglige og finpudser den. 

5.Skilt ved cykelhandler, og cykel og stenen skal på plads  

Benny køber skilt med Henrik (cykelhandler)Vi venter på at der sker noget i den sag.  

Rita og Birthe går forbi Cykelhandler på skift og hepper på at der sker noget med cyklen. Driften søger for 
skulptur kommer på plads og cyklen i stativ. 

6.Planen for skulpturernes flytning er aftalt og sættes i værk når klubbens nedtagning går i gang, ed 
nabohøring ved Birthe 

7. Den hvide mur eller de hvide træers plads, vi har flere projekter i gang – keramikrør kan ikke stå alene, så 
spørgsmålet er om det er Ivettes ide med blomstervæg. Thors projekt bliver det til noget? Eller noget helt 
andet også?  Vi taler om der skal noget større op. Vi må tale om det næste gang. 

8. Plader i Glostrup ved stationen. Som vi ønsker at overtage efter projektet er færdigt. Birthe sætter turbo 
på forespørgsel, ved henvendelse til Kulturforvaltningen.  

Rund Bænk, Birthe undersøger hos Tømmer pris. 

9.Eventuelt: lån af kunst nåede vi ikke? 

Ref. Birthe næste møde den 17 juni samme sted og tid  

 

 

  



 

 


