Referat af skulpturudvalgsmøde den 7.3.2022
Til stede
Lis, Jens, Britt og Gitte
Afbud Anne og Betina
Ad 1 Siden sidst
Der blev holdt møde med deltagelse af Anne, Lis og Jens den 13.1.22.
Der blev ikke taget beslutninger eller skrevet referat.
Referat fra den 14.10.21 er godkendt og ligger på Hyldenet.dk.
Vinnie har oplyst, at referater også skal sendes til Afdelingsbestyrelsen n60@bovest.dk
Ad 2 “Hvirvelvind” dato
“Indvielse” af skulptur af Anders Tinsbo, Hvirvelvind, aftalt til
21.4. 22 kl 16.30
Jens kontakter Genevieve Trintignac Tinsbo om datoforslag.
Ad 3 De nye skilte
Gitte har lavet udkast til nye skilte med opdatering af tekst og QRkoder.
Udkastet er brugt til nye laminerede skilte, som ikke er vejrbestandige.
Britt laver et par forsøgsskilte i et andet materiale.
De næste skilte, vi laver, kan tilrettes, så teksten bliver mere læsbar og passer godt til
skilteholderne.
Det er svært at få gamle skilterester af. Måske kan vi bruge lampeolie til det, når vi
udskifter skilte.
Ad 4 Pjece
Vi vil gerne lave en ny brochure i god kvalitet.
Jens taler med Ole om, hvem han kan anbefale til layout og tryk.
Britt taler med nogle grafikere om opgaven.
Udgift til ny brochure kan vi søge dækket af aktivitetsmidler og/eller ekstern støtte f.ex
Kulturudvalget i Albertslund.
Ad 5 og 8 Flytning af skulpturer - dato rundtur, renovering
Rundtur om omplacering af skulpturer med opmærksomhed på renovering
Mandag den 28.3.22 kl 18.30, start Tingstrædernes torv
(Når renoveringen går i gang skal enkelte skulpturer flyttes
Preben Larsen, Speaker
Marianne Miller, Tyranus Amanda

Jens Galschøit. Den lille pige med mobiltelefonen og Cocoon, Viljen er stærkere end
stål.
Claus Englund Pedersen, Uendelig kærlighed).
Ad 6 Beretning
Beretning skal afleveres den 10.3.22. Jens laver stikord, som sendes til udvalget til
kommentarer og godkendelse.
Ad 7 Fond
Overvejelse om at evt. ubrugte udvalgsmidler kan søges overført til Skulpturbankens
opsparing droppes,.
Der er mulighed for at søge om aktivitetsmidler, hvis der bliver behov for det.
Ad 9 Ny skulptur
Vivian Bondys, Opbrud, vender tilbage :-)
Ad 10 Rengøring af skulpturer
Jens, Miriam og Britt rengør nogle skulpturer.
Ad 11 Evt
Anne og Britt er på valg i år.
Ad 12 Næste møde
Torsdag den 2.6.22 kl 19 i Aktivhuset
Britt har kage med :-)
Ref. Gitte

