
Referat fra 

Kunstudvalgsmøde den 8 

november 2021.  

Til stede alle, Inger er med for første gang. 

1. Referat og dagsorden godkendt 

2. Flytning af kunst pga. renovering 

Da Jens fra GAB henvendte sig i efterårsferien og bad os flytte Ebbes kvindefigur, overtog Benny 

opgaven fra Birthe der var i Sverige og han besluttede at flytte den få meter hen ved Tjørn og Eg 

langs flækket træstamme og cykelsti mod Hyldespjældet. Samtidig gjorde Helle Damgård (tidligere 

medlem) opmærksom på at påskeliljerne på Grønningen ville komme til at ligge under Asfalt 

/byggeplads. Benny fik arrangeret, at en flink mand med en Grab fik taget en klump jord med 

påskeliljer og de blev lagt ned til Skråning ved Kvindefigur. 

Kvindefigur er revnet lidt og ved henvendelse til kunstner, ved vi, at der ikke skal gøres noget.  

Fremover vil vi have 14 dage frist til at flytte figurer, denne gang var det for presset. 

3. Vores køb af kunst dette år  

Vi startede mødet med at se på figurer kaldet” Mine Coronavenner”  af Anne Kruger,der til 

lejligheden var opstillet i beboerhuset. Vi besluttede os til at vi ønsker at købe 3 figurer som dette 

års kunstindkøb, vi ønsker dem nedsat i blomsterbedet ved Rullebakken. Prisen er ca.24 000kr.Det 

kræves; at skulpturerne indsættes i en jernplade med ben under, der kan sættes i jorden. Anne 

bestemmer placering i bedet, og beboermøde bestemmer om vi må bruge projektet. Det blev aftalt 

at vi måske skal dele regningen over 2 år, vi er ikke helt sikre på prisen hos smeden. Birthe tjekker 

hvilket beløb, der er tilbage på kunstbudgettet, hos Driften ved Kenneth.  

Det var meningen at der skulle være et beboermøde i år, men det bliver ikke til noget, idet GAB har 

udsat det. Vi bliver nød til at bruge det budget vi har til rådighed i år, uden at vide om det er ok fra 

beboermøde. Men vi regner med at kunstværket, er af en sådan en karakter, at det kan lade sig 

gøre, at vi får det på efterbevilling. Vi sætter processen i gang og vi ønsker at få forslaget på næste 

GAB møde.   

4. Renovering og flytning af kunst  

Vi gennemgik hvad der er sandsynligt skal flyttes. 

Galschiøtfiguren mener vi ska flyttes og vi foreslår, at den flyttes over vejen ved dyrefigurerne, den 

skal sættes fast, pga. at den ikke skal væltes, som vi prøvede engang . 

Torsoen i Skrænt/Sønder skal flyttes over vej. 

Vi forventer ikke at de resterende figurer skal flyttes. 

5. Næste møde  

Vi beslutter at vi skal finde en Vandskulptur, vi ønsker os, at den ska stå nede i Skrænt. En 

kommende gave til gamle og nye beboere, Men det er en god ide at se på hele pladsen.Vi har alle 

sammen ledt efter en skulptur hvor vand kan indgå men vi har ikke fundet noget endnu, vi må lede 

videre. 

 Kunne der være noget legeplads på pladsen også? 

6.  Siden sidst  



Vi havde en masse oplevelser og det var i Helligåndskirken, Ordrupgård udearealer, Deep Forest art 

land ved Kibæk, kunst i naturen, Birkelundgård, Marianne Mortensen Vestjylland, Louisiana. Fliser i 

keramik i Skælskør (hvor der er et Claytopia på Guldagergård, øernes internationale kunstner 

oplevelsescenterfor keramik), Kunne vi bruge fliser i jorden? Som fortæller hvor vi er på 

Galgebakken ex. Vis Rullebakken. Vi har mange gange talt om at markerer pladserne så vi har de 

samme navne. 

7. Referat Birthe Vi glemte at aftale nyt møde! 

 

 

 


