Referat fra KUnstUdvalgsmøde den 4 februar 2019 i beboerhuset.
Tilstede Biba, Benny; Kristian; Ebbe, Rita, Ivette og Birthe
Punkt 1.
Referat fra sidst godkendes næste gang og tilføjelse til dagsorden :Ebbe vil gerne lave en ny sten.
Punk 2.
Siden sidst: Gogh og Willumsen på Arken havde de fleste set og var rigtig god. Nyt der kommer en udstilling
af Katrine Raben-Davidsen på Amager torv hos Royal Copenhagen med keramik Krukker. Der har været en
artikel om bænke, den fortæller at det er ensformigt med bænke til 4 personer, man skal tænke
utraditionelt, vi har brugt meget tid på at tale om bænke.
Punkt 3.
Udvalgsarbejde Kunstpjece, færdiggørelse af Torsoen Sten Ebbes skulptur, og OrangeCykel ved Henrik
cykelsmed. Skilt ved cykelsmed.
Kristian melder sig klar til at lave pjece sammen med Birthe.
Jens fra Driften melder at entreprenør lægger fliser, og sætter fod og sten ned på fredag. Ligeledes sætter
han stang i jorden hvorpå Henrik cykelsmed monterer cykel, vi er spændt på om den kan dreje.
Rita, Ebbe og Birthe sætter pinde i jorden til Entreprenør så han kan finde ud af hvor skulptur skal flyttes
hen og Stang nedsættes.
Skiltet er gået i glemmebogen vi må finde ud af det, og finde en der kan male det.
Punkt 4.
Mikael Hansens skulptur der er vedtaget på beboermøde og der er afsat 100 000kr til projektet.
Flertallet i GAB vil have det tilbage på beboermøde og omstødes, da de ikke ønsker skulpturen sat op fordi
der er Cresot olie påsmurt, trods det at miljøstyrelsen siger god for det. Susanne P. har fundet budget frem
fra Albertslund kommune, (Mikel Hansen har ansøgt dem om at få skulptur) beløbene/firmaer er større og
andre, end det materiale vi har, og hun ønsker ikke at anvende det vi har, og så bliver det for dyrt.
Skulpturen holder ikke budgettet.
Vi debatter sagen og Benny og Biba undersøger om vi kan komme frem med den økonomi og de firmaer vi
ønsker at benytte. Vi vil fremlægge sagen igen og bede om at få det igangsat efter vores tal.
Punkt 5.
Kunst i Tunnel har været sendt til GAB der ikke er gået videre med det og vi må genfremlægge det på
beboermøde.
Punkt 6. Hvad skal vi opnå i år? Budget. Holder vores kommissorie?
Biba vil se på i år og vi skal have sat skilte til skulpturerne. Biba bestiller dem hjem

Der er forslag om at flytte Ebbe kvindeskulptur ned til Skrænt. Det bliver fastlagt på næste møde og
hvorvidt det er en god ide, og der skal nabo høring til? Vi laver en plan over skulpturernes placering og
fremlægger.
Vi drøftede kort nye lamper i Galgebakken ud fra et æstetisk syn, når kommunen kommer så lang. Det vil
være billigere hvis vi beholder de gamle lamper.
Punkt 7.
Ebbe ønsker at lave en ny skulptur, noget fantasimæssigt som Hen af Heerup. Han har en aftale med
spejdergruppen, Skovgruppen ved Banegården at han må stå der og Ebbe mener ikke det kommer koster
noget da han har værktøj fra sidst.
Vi har ellers aftalt i gruppen, at der ikke laves flere skulpturer. Vi bliver beskyldt for nepotisme, da vi har en
i gruppen der laver sten, som vi ”planter” rundt omkring. Og sætter vores egne folk i gang. Dette er vi ikke
enige i, men vi tager det alvorligt.
Vi er ellers glade for Ebbe sten. Men vi taler om at tage sagen det op på beboermøde, er Galgebakken
interesseret i, at der laves flere sten af Ebbe?
Punkt 8. intet Eventuelt.

Næste møde den 4 marts klokken 19 i beboerhuset

Dagsordens punkter
1.

Kommissorium

2.

Mikael Hansens skulptur

3.

Kunstpjece

4.

Skilt ved cykelhandler

5.

Kunst i tunnel

6.

Rokering af skulpturer

7.

Skilte

8.

Projekter i år 2019

9.

Keramikskulpturer fra Nykøbing, til væggen på de ”Hvide træers” plads¨

10.

Birthes baladepunkt.

11.

Plader fra METROBYGGERI som i Glostrup station

