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Til stede: Kristine Kern, Peter Michael Hornung, Mai Misfeldt, Malene Vest 
Hansen, Annette Brodersen, Mette Sandbye, Tine Nygaard, Ann Lumbye Sørensen, 
Erik Mosegård Jensen, John Poulsen, Cecilie Høgsbro Østergaard, Pernille 
Albrethsen og Camilla Jalving. 
 
Dagsorden:  
1) Valg af ordstyrer og referent,  
2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2004 
3) Formandens beretning  
3a) Arrangement med Gavin Butt 
4) Rapport fra kongressen i Taiwan 2004, 
5) Kongres 2005  
6) Kontingentforhøjelse  
7) Vedtægtsændringer  
8) Valg til bestyrelsen  
9) Nye medlemmer  
10) Indstillinger til kritikerprisen 2004 
11) Forslag til medlemsarrangementer i 2005 
12) Evt. 
 
1) Valg af ordstyrer og referent 
Kristine Kern ordstyrer, Camilla Jalving referent.  
 
2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2004 
Revisor John Poulsen fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.  
 
3) Formandens beretning 
Kristine Kern fremlagde formandens beretning om det forgangne år.  
  
3a) Arrangement med Gavin Butt 
Camilla Jalving fortalte om AICA arrangementet, foredrag om kunstkritik ved 
Gavin Butt, underviser på Goldsmiths College i London, afholdt på Overgaden – 
Institut for Samtidskunst14. december 2004. Foredraget var vel besøgt og der var 
bred enighed om, at det havde været en stor succes. Gavin Butts ophold og 
rejseudgifter blev delt med Kunstakademiet, afdeling for Mur og Rum, hvor han 
holdt foredrag dagen efter. Der blev talt om, at sådanne samarbejder også kunne 
være aktuelle i fremtiden.  
 
4) Rapport fra kongressen i Taiwan 2004 
Malene Vest Hansen samt Mai Misfeldt aflagde rapport fra den årlige AICA kongres 
i 2004 i Taiwan,  som de deltog i.  
 
5) Kongres 2005 
Kongressen i 2005 vil finde sted i Lubliana, Slovenien til september. Alle 
medlemmer opfordres til at deltage. Frist for ansøgning om rejsepenge hos 
Kunststyrelsen er 12. april. 
Der er endvidere møde for de nationale formænd i Paris 5. marts. Kristine Kern har 
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ansøgt Kunststyrelsen om penge til rejse og ophold, men har endnu ikke fået svar.  
En nyhedsmail vil blive udsendt efter mødet i Paris med information om 
internationale arrangementer.  Medlemmer opfordres endvidere til at holde sig 
opdateret på internationale AICAs hjemmeside www.aica-int.org 
 
6) Kontingentforhøjelse 
Eftersom internationale AICA har hævet kontingentet er det nødvendigt også at 
hæve vores eget medlemskontingent fra 250 til 300 kr.  
Kontingentforhøjelse ensstemmigt vedtaget.  
Der blev endvidere gjort opmærksom på muligheden for at blive støttemedlem (et 
støttemedlem skal betale mere end det normale kontingent) og følgende foreslået, at 
man oprettede det som et tilbud til diverse institutioner. 
 
7) Vedtægtsændringer 
Det er blevet pålagt fra internationale AICA at de enkelte landes vedtægter rettes 
ind efter deres. Kristine Kern fremlagde derfor de nye vedtægter for dansk AICA, 
som er formuleret tæt op ad de internationale. Kristine fremhævede især 
vedtægternes punkt 3, som åbner op for, at også kuratorer og undervisere kan blive 
medlem. Det blev både fremført, at foreningen derved risikerer at blive for bred, men 
også at det er vigtigt at anerkende, at kritisk praksis i dag finder sted mange andre 
steder end i dagbladene.  Der var dog enighed om, at både undervisning og 
kuratering i så fald må været forankret i en form for (skreven) kritisk praksis. 
Der blev også gjort opmærksom på, at alle medlemmer i følge de nye vedtægter er 
automatisk medlem af internationale AICA. 
Vedtægtsændringerne blev ensstemmigt vedtaget med følgende tilføjelser: 
Artikel VI, 1: Ændringer i vedtægter udsendes til alle medlemmer en uge før 
generalforsamling. 
Artikel IV, 2: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 2 uger før. 
Artikel IV, 1: Der indkaldes til generalforsamling 2 uger før.  
 
8) Valg til bestyrelsen 
Mai Misfeldt og Malene Vest Hansen genopstillede til bestyrelsen og blev 
enstemmigt valgt.  
 
9) Nye medlemmer 
Følgende nye medlemmer blev enstemmigt valgt: 
Staffan Boije af Gennäs  
Erik Meistrup 
 
Der blev i øvrigt diskuteret nye potentielle medlemmer . Alle opfordres i den 
forbindelse til at opfordre andre, som opfylder kravet om 3 års vedvarende kritisk 
praksis til at indsende cv. inden næste generalforsamling. 
  
10) Indstillinger til kritikerprisen 2004 
Som en konsekvens af de mange indstillinger til dette års kritikerpris blev det 
vedtaget, at hvert medlem næste år kun må indstille to navne.   
Der var kritik af at man sidste år delte prisen i to og det blev derfor vedtaget med 6 
stemmer mod 5 (1 blank), at prisen kun skal tildeles én modtager. Der indføres 
derfor med gyldighed for afstemning i 2005 2 valgrunder, hvor hvert medlem i 
første valgrunde har 2 stemmer, i anden valgrunde 1 stemme. Er der stadig 
stemmelighed efter 2. valgrunde  deles prisen.  
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11) Forslag til medlemsarrangementer i 2005 
Der kom forslag om, at man kunne tilbyde foreningen som et reflektionsrum for eks. 
museer eller andre praktikere i feltet.  
Derudover nævntes ’kanondebatten’ som et område, foreningen måske (allerede) 
burde have taget fat i. Også forfattermøder blev foreslået, eksempelvis i forbindelse 
med udgivelse/forsvar af disputatser.  
Alle medlemmer blev i øvrigt opfordret til at komme med forslag til arrangementer 
–både store og små. 
 
12) Evt. 
Intet under eventuelt. 
 
  
Ref/ Camilla Jalving 3. februar 2005 


