Til Gab fra kunstudvalget 2.oktober 2019.
Vedrørende betaling af kunst / remedier, som maling,fliser, osv.
Vores aftale med Susanne Palmstrøm og gruppen har været følgende,i de år vi har eksisteret.
Vi betaler vores udlæg selv i gruppen og formand for udvalg kommer til Gab / Susanne med
formular, hvor der er underskrifter,kontonr. Og underskrift fra formand på.
Driften søger for udbetaling af udlæg.
Større betaling for kunstværker er vedtaget på beboermøde og derfor sendes kunstregning til
Driften, der overtager sagen, sørger for opsætning,
sikkerhed osv.
Vi har kun indflydelse på hvor kunstværket skal placeres, dette sker i samarbejde med
Driften, der skal opsætte.
Normalt forlanger Susanne altid referater fra os, ved tiltag driften er involveret i.
Vi har ikke arbejdet med rekvisitioner, det er kun Driften der bruger den metode.
Angående budgettet for kunstudvalget.
Vi kan forstå at der har været usikkerhed og forvirring om vores penge. Thomas (
GABmedlem)vidste ikke hvad vores budget indeholdt for 2019; og dette blev meddelt fra mig.
Der herskede misforståelse om 25 000kr som Driften har til kunst, Thomas var i den tro at vi
rådedede over disse penge. Dette har kunstudvalget ikke haft viden om og rådighed over, men
vi vidste at der var penge i Driften til opsætning ,flytning af kunst, ved ex.vis vindskulpturerne
der larmer og skal smøres osv.
Vi har selv stået for at budgettet blev overholdt. Og vi har købt ind uden at involvere GAB, og
vi har aldrig haft ret mange penge højst 5000kr. med mindre vi har fået det bevilliget, som da
vi lavede mosaikvægn og bænke.
Angående skilte til kunstværket om kunstner.
Der er blevet grundigt redegjort om skiltene, fordi det involverede Driftens, og Grønt udvalgs
arbejde, med græsslåning osv. Vi indrager normalt ikke Driften eller GAB i forhold til vores
arbejde, vi arbejder selvstændigt ud fra tilladelser fra beboermøde, og så kan der være små
ting, som cyklen ved cykelhandler, der var lidt uautoriseret.
Skiltene ønsker vi selv at opsætte.
Vi sørger for at skiltene bliver påført navne,årstal,på kunsterne.
For mig at se vil det være en god ide, at I fremover kommer med skriftlige forklaringer på
fremgangsmåden ved indkøb, hvis I ønsker fremgangsmåden til betaling af udlæg ændret .Vi
har pareret ordre fra Driften angående fremgangsmåde og det har fungeret fint.
Udvalgets medlemmer er efterhånden spændt på hvilke forhindringer, som GAB kan finde for
at få udbetalt de 4000kr, vi har i udlæg nu og der er resterende på 2019 -Budgettets beløb,af
de de 5. 000 kr der er bevilliget på konto 119. Vi har holdt øje med vores forbrug og har
disponeret derefter . På samme måde har GB- driftsleder styr på pengene.
Vi ser det som udvalget penge. som vi frit kan disponere over.
GB-afdelingsbestyrelse står iflg. VA’s vedtægter for at udmønte det vedtagne budget . Men det
ville være højest usædvanligt, hvis GAB’s medlemmer nu vil overtage og disponere et udvalgspå et beboermøde bevilliget - årsbeløb, når der iøvrigt ikke er tale om “ ulovlig “virksomhed.

Vi ønsker at vores referater bliver lagt på hjemmesiden Men dette har ikke kunnet ladet sig
gøre i meget lang tid. Lasse (sekretær) har meddelt idag,at GAB er klar til at modtage referater
og der er sendt referater fra kunstudvalget til Lasse.
Til opklaring
hilsen fra Birthe Y. N forkvinde/ udvalgs formand eller hvad I ønsker det skal hedde ?
På Kunstudvalget vegne.

