
    Hyldespjældet den 16.april 2013 
  
 

Referat af Skulpturudvalgets møde tirsdag den 16. april 2013 kl. 19.30  

 
Sted: Gitte og Ole, Tingstræderne 15 
 
Afbud: Anne Tittmann 
  
Dagsorden: 

1. Status skulpturer og aktiviteter  
Gitte og Ole orienterede om baggrunden for etablering af skulpturudstillingerne i 2008 
og 2012 samt dannelse af Skulpturbanken. Initiativerne har ført til, at Hyldespjældet er 
blevet et anerkendt udstillingssted for billedhuggere, et sted som billedhuggerne taler 
om og hvor de gerne vil udstille deres værker. 
Hyldespjældet forsøger at hjælpe og bakke op om billedhuggernes muligheder for at 
udstille andre steder i landet i sommerens løb, for derigennem, at skabe positive 
relationer samt skabe mulighed for, at få nye og flere skulpturer tilbage til 
Hyldespjældet, når sommerens udstillinger slutter. Det forventes, at Hyldespjældet 
leverer skulpturer til udstillinger i Jægerspris Slotspark, Art-Festival i Kerteminde samt 
udstillingen i Ølgod i sommeren 2013. Det er aftalt med arrangørerne i Ølgod og 
Kerteminde, at de betaler transport fra og tilbage til Hyldespjældet.  
 
For et par måneder siden etablerede vi en selvstændig hjemmeside skulpturbank.dk, 
idet skulpturerne efterhånden fyldte for meget på hyldenet.dk. Endvidere havde vi brug 
for at profilerer os mere klart overfor billedhuggerne og besøgende.  
 
 

2. Status økonomi. 
Regnskabet for den internationale skulpturudstilling 2012 er færdig og taget til 
efterretning i Albertslund Kommune. Regnskabet betyder, at der er overført godt kr. 
32.000 fra udstillingen i 2012 til Skulpturbanken i 2013.      
 

3. Drøftelse af udviklingsmuligheder. 

Veksølund, der er lukket efter at ejeren er død, var inspirationen til 
skulpturudstillingerne I Hyldespjældet. Vi vil prøve at inviterer udvalgte billedhuggere, 
der tidligere udstillede på Veksølund, til i stedet at udstille i Hyldespjældet.   
 

4. Mødeplan. 
Der er behov for møder, når der efter sommerens udstillinger rundt i landet, kommer 
skulpturer tilbage til Hyldespjældet. Der skal findes egnede pladser til skulpturerne og 
der skal findes på diverse praktiske løsninger. Det blev aftalt, at indkalde til møde efter 
behov og derudover benytte os af mails til hinanden med information og inspiration til 
mulige skulpturer.  
   

5. Evt.  
Gitte og Ole orienterede om Albertslund Kunstforenings udstilling med billedhugger Jens 
Galschiøt i maj/juni måned 2013. Udstillingen afvikles i Albertslund Centeret samt på 
Birkelundgård. Nogle af skulpturerne komme måske i skulpturbanken efterfølgende.  

Referat 
 
           Gitte og Ole 
 


