
 

Referat Rådsmøde i Dansk Kunstnerråd 2. nov. kl. 10.00 -12.30 & 
inspirationsoplæg kl. 12.30 -13.30 

Tilstede: Søren Bang Jensen  (Dansk Skuespillerforbund), Frederik Rørmann Jørgensen 
(UKK), Thomas Sandberg (DMF),  Lisbeth Tolstrup (KKS), Marie Thams (BKF), Nis Rømer 
(BKF), Jesper Grove Jørgensen (Dansk Kapelmesterforening), Carsten Burke Christensen 
(Danske Scenografer), Eva Holten (Danske Scenografer), Kenneth Sand (FAF), Pia 
Funder (DJ Fotograferne), Sia Mai og Pernille Anker Christensen, (Danske 
Kunsthåndværkere og designere),  Lene Skytt, (Danske Sceneinstruktører), Anne-Mette 
Wehmüller (sekretariatet. Afbud: Hans Ole Herbst (Tegnerne), Benjamin Koppel (DAF), 
Karin Schmidt Andersen (Doks) 

Mødeleder: Nis Rømer  
Referent: Anne-Mette Wehmüller  

1.   Godkendelse af dagsorden (til beslutning) (5 min), Dagsorden blev godkendt med 
tilføjelse om at Dansk Kunstnerråds valgudspil ville blive behandlet under punkt 4.  
2.   Kort runde, (t.o.) (15 min).  
De tilstedeværende repræsentanter fra organisationerne gav en status på arbejdet i 
organisationerne. Det blev med udgangspunkt i runden besluttet at udsende tidligere 
rapporter /link til vidensdeling herunder rapport om kunst, kultur og den kreative branche 
(Mellem Ballet og Biografer) samt link til EU-direktiv omkring freelanceres 
rettigheder/Kommissionens anbefalinger.  

3.   Status på dataprojekt m. Danmarks statistik (t.o. bilag 1) (10 min) Dansk 
Kunstnerråd har indgået en aftale med Danmarks Statistik om udviklingsarbejdet 
”Kunstnere i tal.”  Samarbejdet omfatter indsamling og levering af dato om kunstneres 
indkomst, vilkår mm. Det omfatter både en strukturering af området, en afgrænsning af 
populationen i projektet, datamøder i form af dialogmøder, workshop mm. 
Organisationerne vil gradvist blive onboardet og første dialogmøde mellem Dansk 
Kunstnerråd, Danmarks Statistik og de to forfatterforeninger er opsat. Det vil finde sted i 
november.. Vi skriver en nyhed ud til alle organisationer og kontakter jer siden enkeltvis for 
at arrangere møder 

4.   Opfølgning på borgermøde, valgudspil (bilag 2) og annonce i Politiken (10 min)  
Den 18. nov. 2022 afholder Dansk Kunstnerråd borgermøde i Musikhusets festsal på 
Vesterbrogade. Program er udsendt og Anne-Mette opfordrede repræsentanter til at dele 
invitation i netværk. Udspil i fm. folketingsvalget 2022 med syv forslag til at styrke kunsten 



og kulturen er blevet præsenteret af Nis Rømer i TV 2 News. Det er er ligeledes at finde 
på hjemmesiden. 

5.   Organisationsudvikling i Dansk Kunstnerråd  
Vi arbejder på at udbygge og konkretisere vores styrkepositioner i Dansk Kunstnerråd Vi 
ser gerne bestyrelsesmedlemmer komme med input til opgaven og vi går videre med 
arbejdet til bestyrelsesseminar 30. nov. 2022. Vi har fokus på organisationsudvikling i form 
af både mere, bedre og mere aktuel kommunikation. Vi vil arbejde videre med forslag i det 
kulturpolitiske udspil, så vi kan nærme os flere konkrete forslag og i det hele taget skabe 
større organisatorisk dybde og viden indenfor styrkepositionerne.  

6.   Dansk Kunstnerråds værditilbud, status på medlemsorganisationer, potentielle 
nye medlemmer (til orientering og diskussion) (se bilag 3) (10 min). 
Der er udarbejdet et paper om Dansk Kunstnerråds værditilbud. Det er et paper der 
bruges til dialogmøder med medlemsorganisationer, som potentielt kunne være medlem i 
kredsen af Dansk Kunstnerråd. Nis og Anne-Mette har haft en række møder (se bilag).  
 
7.   Ny medlemsorganisation; Indstilling til optagelse af Danske Billedkunstneres 
Fagforening (DBF), www.danskebilledkunstnere.dk (beslutning) (5 min), til 
indstilling. 
Nis og Anne-Mette har haft dialogmøde med Danske Billedkunstneres fagforening. De 
ønsker at blive optaget i Dansk Kunstnerråd fra maj 2023 og Dansk Kunstnerråds 
bestyrelse har indstillet dem til optagelse.  Det blev vedtaget at optage foreningen. 
Repræsentanter fra organisationen vil komme og hilse på til rådsmødet 1. marts. 2022. 
Øvrig info findes i bilag.  
 

 8.   Kommende møder til kalender 
 Bestyrelsesmøder: 30. nov. kl. 10.00 (plus seminar) 

1. feb. 2023 kl. 10.00 -13.00, 12. april 2023 kl. 10.00 -13.00 
Rådsmøder: 1. marts 2023 kl. 10.00-12.30, 16. maj 2023 kl. 15.00 -17.30 (5 min) 
  

 9.   Evt. (5 min) Pause & frokost med sandwich (20 min)   

kl. 12.30 - 13.30 Inspirationsoplæg ved professor Anker Brink Lund (CBS) om 
interessevaretagelse (60 min)  
Efter inspirationsoplæg og videns-udveksling omkring interessevaretagelse og deltagelse 
fra rådsmedlemmerne blev det bl.a. besluttet at bestille flere eksemplarer af Anker Brink 
Lunds Politisk interessevaretagelse -Mere end lobbyisme og mediehåndtering til de 
fremmødte rådsmedlemmer til brug i organisationerne. A-M følger op på dette. Bøgerne er 
bestilt kan afhentes i sekretariatet eller fremsendes. 

 

http://www.danskebilledkunstnere.dk/

