Referat af generalforsamlingen i dansk AICA onsdag den 20.2. 2013. Mødet blev
afholdt på Charlottenborg

1. Valg af ordstyrer og referent: Peter Michael Hornung blev valgt til ordstyrer, og Lisbeth
Bonde til referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (ved kassereren, Malene Vest Hansen): De
eneste indtægter, foreningen har, er fra kontingenterne. Kulturstyrelsen finansierer
kunstkritikerprisen og det festlige arrangement i den forbindelse. Regnskabet blev
godkendt. Der står godt 15.000 kr. på kontoen.
3. Formandens beretning: Der henvises til dansk AICA’s hjemmeside: www.aica.dk, men i
øvrigt fremhævede formanden, Cecilie Høgsbro Østergaard, at det havde været et aktivt år
med tre velbesøgte medlemsarrangementer. Malene Vest Hansen trækker sig fra
bestyrelsen som kasserer, men fortsætter som vicepræsident i International AICA. John
Poulsen fortsætter som revisor. Cecilie takkede bestyrelsen i almindelighed for dens
indsats i det forgangne år og Malene Vest Hansen i særdeleshed for hendes mangeårige
indsats i bestyrelsen.
4. International AICA-kongres 2013 og nyt fra International AICA: Malene fortalte om
kongressen i International AICA sidste år. Temaet var indfaldsvinkler til kunstkritik,
’Writing with an Accent’. Det havde imidlertid voldt nogle vanskeligheder at holde fokus
på det mere overordnede aspekt. I stedet havde man været tilbøjelig til at diskutere
værkerne, der var udstillet i Kassel, idet der var indlagt en ekskursion til dOCUMENTA
(13). Malene anbefalede dog varmt medlemmerne at tage med på næste internationale
kongres, der finder sted i den europæiske kulturby 2013, Kosice, i Slovakiet fra 23.-28.
september 2013.
5. Nye medlemmer: Tre nye medlemmer blev optaget: Mathias Danbolt, Morten
Søndergaard og Maria Kjær Themsen. Man diskuterede medlemskriterier, der har ændret
sig i de senere år, da man ikke længere kan ernære sig som kritiker alene, og mange
skrivende derfor også agerer kuratorer m.m.
6. Valg til bestyrelsen: Torben Sangild træder ind i bestyrelsen i stedet for Malene Vest
Hansen. Peter Michael Hornung blev genvalgt. Milena Høgsberg, der er chefkurator ved
Henie Onstad Kunstsenter syd for Oslo, blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant.
7. Kritikerprisen: Punktet skubbes til næste bestyrelsesmøde.

8. Forslag til medlemsarrangementer 2013: Efter generalforsamlingen blev der afholdt et
velbesøgt arrangement om ’Kunst på stedet – debat om udsmykning og integreret kunst’
med deltagelse af Jane Dolmer, Trine Møller Madsen, Peter Holst Henckel og Jens
Haaning. Bestyrelsen (og også meget gerne medlemmerne) opfordres til at komme med
forslag på næste bestyrelsesmøde.
9. Evt.: Intet
Lisbeth Bonde, Kbh. den 28.2.2013

