
Kunst udvalgsmøde d. 12 august 2019kl. 19.i beboerhuset 
Fraværende: Hanne og Ebbe. 

1.Referat(fra den 17 juni) og dagsorden er godkendt. 

2.Siden sidst. Greve museum og haven bør ses. Guggenheim museet er set af et medlem, som fortæller t 
man starter oppe fra, og fortsætter i de skæve rum, nedad. 

3.HPU. Benny har set en spændende pergola i metal i Göteborg, og der bemærkes at der godt kan gro 
planter op af den, og ikke som landskabsarkitekt Marianne Levinsen har sagt, nemlig det modsatte. Dette i 
tilfælde af der skal diskuteres pergolaer. 

4.4. Skilte til skulpturerne. Vi har fået besked om at skiltene, er på vej til København og kommer snarest.  
Biba har haft det oppe i grønt Udvalg og Kim gartner har set på det. Susanne fra Driften er inddraget i 
økonomi, praktiske oplysninger om betaling osv. Vi mener skiltene kan sættes op og vi vil selv gøre det. 

Der har været en korspordance med Thomas fra GAB og i økonomiudvalget midt i juli måned, idet han 
gerne vil vide, hvad vi skal have af penge på næste års budget, vi har brugt 7ookr ca. og han ville foreslå at 
vi får 1000kr, han troede vi havde brugt pengene på kaffe og kage. Vi belaster ikke vores økonomi med den 
slags. Thomas har fået svar på, hvilke omkostninger vi har i år, og han vil indstille at vi får 5ooo kr. igen   

Thomas vil gerne spare penge på beboer aktiviteter og Susannes 25 000kr til kunst på 
økonomiudvalgsmøde. Vi fik også af vide at Thomas er vores kontaktperson i kunstudvalget og han vil gerne 
inviteres til vores møder, men vi vidste ikke at han er vores kontakt person! Han er velkommen og inviteres 
til næste møde.  

Der er redegjort for, at vi skal have skiltene i år, og at vi har brugt penge på maling af cykel til cykelhandler. 
Yderligere kom det frem at Susanne fra Driften har brugt de 25 000kr på ex. vis, på at ordne vindskulpturer 
der knirkede, flytte Kvindefigur og sætte Ebbes figur i Sønder op på Cortenståls ”kasse”, og. Gruppen har 
ikke været klar over hvilke penge Susanne /Drift har afsat i budgettet. Men vi kan gøre opmærksom på, at 
der kan blive tale om at flytte figurer ved Helhedsplanen. Ligesom vi fik flyttet Kvindefiguren pga. Bakkens 
Hjertets nedrivning, derudover, kan der være vedligeholdelse af kunstværker, det får vi ikke penge til, idet 
Driften står for det. 

Gab har ytret sig over, at vi ikke kan købe skilte til kunstværkerne pga. græsset kun slås hver 3 uge og at de 
står i vejen, men vi mener det kan løses ved at sætte skiltene meget tæt på skulpturerne, vi ønsker selv at 
sætte skiltene op. Vi kan ikke trække vores køb tilbage, da de allerede er lavet og bare skal transporteret fra 
Bornholm. Vi er nød til at betale for dem.  

 Det er ret svært for os at forstå at vi har fået bevilliget 5000 kr. på budgetbeboermøde og nu mener GAB at 
de kan bestemme, at vi ikke kan bruge de penge vi har.  

GAB s viden om skiltene til skulpturerne er helt usædvanligt, fordi der er grundigt undersøgt og inddraget 
Drift GAB, om det var de rigtige skilte og Biba har været i kontakt med gartneren/driften? Dette projekt har 
været undervejs i flere år, vi har penge til det i år. 

Vi er ikke interesseret i konflikter med GAB. Vi kan blive nød til at lægge penge ud for skiltene, idet vi ikke 
kan opføre os uanstændigt over for et lille firma, og over for en ordre der er færdigbehandlet, inden vi har 
hørt fra GAB.  



5.Komisoriet er blevet ændret og renskrevet efter diskussion i udvalget. Vi er opmærksomme på at vi skal 
gøre os meget umage med fremstilling af nye projekter, fra gruppen der skal op på beboermøde og til 
fremlæggelse hos GAB. Vi synes der er en noget negativ modtagelse af kunstprojekter på Galgebakken.   

Der var en diskussion om hvorvidt vi skulle fortsætte med at arbejde på Mikael Hansens projekt fra 2008, 
der kan være ændret mening om dette projekt på GB. Men projektet er vedtaget på beboermøde og der 
står i vores kommissorie, at vi skal arbejde videre med det. Projektet var dengang på 350 000 kr. Der skal 
søges fonde, dette er sket tidligere, men på det tidspunkt ville fondene ikke give noget.  Det blev vedtaget 
af gruppen, at bibeholde det i kommissoriet.  Biba renskriver kommissoriet til beboermøde. 

6. Der arbejdes videre på den runde bænk til torvet Benny, Tømmer og Birthe færdiggør det, og Birthe 
ansøger beboermøde om det til budgetbeboermøde. Det sendes rundt til alle i gruppen, inden det sendes 
til GAB.  

7. Pjece. Kristian har omdelt foto og der mangler nogle stykker som han færdig fotografere.vi vil lave et kort 
bagerst i pjecen så man kan gå rundt til de forskellige kunstværker, på en slags ”skattejagt kunstværker. 

Pjecen laves færdig. Kristian mangler at tale med udstillingsgruppen om at være med i pjecen, vi har fået et 
afslag fra dem, men vi vil høre om de ikke vil gentænke det.  

8. Cyklen ved cykelhandler på stang, er blevet rigtig fin og kan ses på p. pladsen dernede, og når man 
kommer kørende ind på p. pladsen. Henrik cykelhandler har været lidt ”ulden” ved farven der er valgt af 
folk fra vores gruppe, men er blevet glad for den. Vi er enige om det er et festligt indslag.Nu mangler skiltet 
bare. 

9. Eventuelt. Næste gang skal vi debatterer forslag fra Biba om at lave en temadag om kunstens placering i 
byrummet, og udseende på bænken, hvis den vedtages 

Næste møde den 9 oktober2019 kl. 19.30 

Referat fra Birthe 

 


