Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 10.

Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfond - Beretning og regnskab 2016
2017-048350
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering beretning
og regnskab for 2016 for Aalborg Kommunes Kunstfond.
Beslutning:
Til orientering.
Cæcilie L. Andersen og Mads Sølver Pedersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Jf. vedtægterne for Aalborg Kommunes Kunstfond skal Kunstfonden over for det ansvarlige udvalg
aflægge regnskab og beretning om fondens virksomhed i det senest afsluttede kommunale
regnskabsår.
Aalborg Kommunes Kunstfond administrerer de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og
støtte til kunst og fordeler indkøbt kunst og udøver ejerrådigheden på kommunens vegne. Fondens
formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kommunens
offentlige rum.
Bestyrelsen har i 2016 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og 1 indkøbstur i Aalborg, hvor der
blev indkøbt 6 nye værker til en samlet værdi på 116.000 kr.
l løbet af 2016 har fonden støttet 3 kunstprojekter og disponeret midler til 3 udsmykningsprojekter
til afvikling i 2017 - Herunder Kunst til Bakkelandet - Ny børnehave i Karolinelund.
Fra Kunstfondens pulje til udsmykning af det offentlige rum er der disponeret midler til
• FOS - INES -Vestre Fjordpark 300.000 kr.
• Kunst i landdistrikter - 3 projekter 125.000 kr.
Kunstfonden har besluttet; at der fra 2017 årligt skal henlægges 75.000 kr. til "Puljemidlerne for
Kunst i det offentlige rum".
Kunstfonden har i 2016 gennemført Street Art- Murmaleri - Seminar på Utzon Center, som blev
fulgt op med debatfyraftensmøde i foråret 2017.
Kunstfonden har gennemført en ønskeudstilling i 2016.
Udstillingen bestod såvel af de seneste års nyindkøb samt udvalgte tilbagekaldte værker. Det blev
en kunstfagligt flot udstilling med 76 værker tilrettelagt i samarbejde med Kunsthal Nord.
På baggrund af indkomne ønsker og Kunstfondens fordelingskriterier blev 47 værker fra
udstillingen udlånt og efterfølgende blev 10 værker fra depot udlånt til institutioner, som ikke kunne
få sine primære ønsker opfyldt.
Aalborg Kommunes Kunstfond har samarbejdet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen om
etablering af bygningsintegreret kunst til nyopført børnehave i Karolinelund:
• Kunstfonden gik aktivt ind i processen og stillede kunstfaglig bistand til rådighed.
• Kunstfonden indstillede kunstnere til deltagelse i udbud.
• Kunstfonden udarbejdede udbud og konkurrenceprogram til udvalgte kunstnere.
• Kunstfonden bidrager til økonomien med max 1/3 af den samlede pris for kunstprojekt
• Kunstfonden tilbød at assistere med at søge supplerende funding, og det lykkedes at opnå
støtte fra Statens Kunstfonds Legatudvalg på 3 x 35.000 kr. øremærket til skitsehonorarer til
deltagende kunstnere i konkurrenceprogram.
Kunstfonden finder det særdeles interessant at deltage i etableringen af nyt byggeri og påskønner,
at der i projekteringen er afsat midler til kunstnerisk udsmykning.
Regnskab- Væsentligste poster (Disponeret og bogført):
Kunstindkøb
Tilskud til kunstprojekter
Kunst i det offentlige rum
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Bilag:
Beretning 2016 - Aalborg Kommunes Kunstfond
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