27. august 2013

Statens Kunstfonds Repræsentantskab
Møde nr. 1
Mødedato: 16. august 2013
Tidspunkt: Kl. 13.00-16.00
Sted: Lokale 7 (H.C. Andersens Boulevard 2)

REFERAT
Til stede fra repræsentantskabet:
Elisabeth Arnold (formand), Adelaide Bentzon, Anders Laursen, Anne Ring Petersen, Bent Hedeby Sørensen, Birgitte Kristensen, Bjarne W. Sørensen, Claude Teisen Simony, Claus Peder Pedersen, Dagmar Krøyer, Dorte Østergaard Jakobsen, Egon Clausen, Eva Hess Thaysen, Flemming Jarlskov, Gøsta Knudsen,
Hanna Lundblad, Hans Henrik Schwab, Henrik Jørgensen, Jesper Nordahl, Johnny Stage, Karin Esmann
Knudsen, Karina Dichov Lund, Katja Holm, Kristofer Krarup, Lars Salling, Lena Brostrøm Dideriksen, Lene E.
Jensen, Li-Ying Wu, Louise Rahbek, Maj-Britt Kramer, Marianne Hansen, Martin Lundsgaard-Leth, Michael
Nellemann, Ole Helby, Pernille Grønbech, Peter Thule Kristensen, Steen Ipsen, Steen Kaargaard Nielsen,
Sus Hauch, Tomas Lagermand Lundme, Tove Krebs Lange og Vibeke Riisberg

Ikke til stede fra repræsentantskabet:
Inger Eilersen, Jonas Wagner, Karen Baumbach, Klaus Kjeldsen, Peter Danstrup og Tine Kjølsen

Til stede fra Kulturstyrelsen:
Anette Østerby og Jesper Smed Jensen (ref.)

Referatet er godkendt af repræsentantskabets formand den 30. august 2013.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst og præsentationsrunde
3. Orientering om repræsentantskabets arbejde mv.
4. Orientering om udpegningen af udvalgsmedlemmer
5. Vedtagelse af forretningsorden for repræsentantskabet
6. Aftale om midlertidig procedure for indstilling af kunstnere til livsvarig ydelse
7. Næste møde, 11. oktober 2013, kl. 10.00-16.00
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Velkomst og præsentationsrunde
Repræsentantskabets formand, Elisabeth Arnold, bød velkommen til det første møde i det nye repræsentantskab for Statens Kunstfond. Dernæst præsenterede medlemmerne sig selv kort.
3. Orientering om repræsentantskabets arbejde mv.
Anette Østerby og Jesper Smed Jensen præsenterede det nye kunststøttesystem og gennemgik repræsentantskabets arbejdsopgaver.
Det blev fra repræsentantskabet bemærket, at der skal etableres en praksis for den løbende dialog med
fondens bestyrelse. Der blev opfordret til, at repræsentantskabsmedlemmerne møder op til alle møder.
4. Orientering om udpegningen af udvalgsmedlemmer
Jesper Smed Jensen orienterede om repræsentantskabets opgave i forbindelse med udpegningen af udvalgsmedlemmer.
Der blev bl.a. spurgt til proceduren i forbindelse med ministerens udpegning af formænd til legatudvalgene,
hvor ministeren skal vælge et af de medlemmer, der er udpeget af repræsentantskabet. Det blev hertil foreslået, at man i indstillingerne til legatudvalgsmedlemmer gør rede for vedkommendes eventuelle formandskompetencer samt vilje til at påtage sig hvervet.
Repræsentantskabet drøftede endvidere spørgsmålet om generel inhabilitet, hvor det er vigtigt at sikre, at de
udpegede medlemmer ikke besidder særlige faglige tillidshverv uden for fonden. Der blev i denne sammenhæng opfordret til, at repræsentantskabsmedlemmerne i tvivlstilfælde omkring generel inhabilitet kontakter
sekretariatet.
5. Vedtagelse af forretningsorden for repræsentantskabet
Repræsentantskabet vedtog forretningsordenen, som fremgik i udkastform i dagsordensmaterialet.
Det blev bemærket, at repræsentantskabet i forbindelse med den kommende udpegning af udvalgsmedlemmer kommer til at anvende dispensationsretten, som fremgår af forretningsordenens § 10, idet repræsentantskabsmedlemmernes ikke skal indsende deres udvalgsmedlemskandidater senest 4 uger før det planlagte møde, hvor udpegningen skal foregå. Tidsplanen for den kommende udpegning er fastlagt sådan, at
repræsentantskabsmedlemmerne skal indsende deres indstillinger senest 1. oktober 2013, og selve medlemsudpegningen foregår på møde d. 11. oktober 2013. Der var enighed i repræsentantskabet om at dispensere fra hovedreglen om 4 uger.
6. Aftale om midlertidig procedure for indstilling af kunstnere til livsvarig ydelse
Repræsentantskabet besluttede at følge den midlertidige procedure for indstilling af to kunstnere (en arkitekt
og en billedkunstner) til livsvarig ydelse, som var foreslået i dagsordensmaterialet. Der blev dog lavet en
enkelt tilføjelse til proceduren, i form af at repræsentantskabsmedlemmer har mulighed for indtil 1. septem-
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ber 2013 at sende eventuelle forslag til nye modtagere til de respektive udvalg i det nuværende Statens
Kunstfond. De to udvalg skal afgive deres indstillingsforslag til repræsentantskabet senest 1. oktober, så de
ledige ydelser kan blive behandlet på mødet d. 11. oktober 2013.
Det skal bemærkes, at det i henhold til den vedtagne procedure alene er de respektive udvalg, der kan afgive de formelle indstillingsforslag, som kommer til behandling på repræsentantskabsmødet. Udvalgene er
ikke forpligtet til at følge de forslag, de eventuelt modtager fra repræsentantskabsmedlemmer.
7. Næste møde, 11. oktober 2013, kl. 10.00-16.00
Repræsentantskabets næste møde vil omhandle følgende hovedpunkter:


Udpegning af udvalgsmedlemmer



Indstilling af kunstnere til livsvarig ydelse



Workshop/seminar om repræsentantskabets rolle i det nye kunststøttesystem, herunder i forhold til dialog med det politiske system etc.

8. Eventuelt
Det blev foreslået, at repræsentantskabet på et tidspunkt tager spørgsmålet om geografisk spredning af
kunststøtten op til debat.

Jesper Smed Jensen
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