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REFERAT

Til stede fra repræsentantskabet:
Elisabeth Arnold (formand), Adelaide Bentzon, Anders Laursen, Bent Hedeby Sørensen, Bjarne W. Sørensen, Claude Teisen Simony, Claus Peder Pedersen, Dagmar Krøyer, Egon Clausen, Eva Hess Thaysen,
Flemming Jarlskov, Gøsta Knudsen, Hanna Lundblad, Inger Eilersen, Johnny Stage, Jonas Wagner, Karen
Baumbach, 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 Danstrup, Peter Thule
Kristensen, Steen Ipsen, Steen Kaargaard Nielsen, Sus Hauch, Tine Kjølsen, Tomas Lagermand Lundme,
Tove Krebs Lange og Vibeke Riisberg
Ikke til stede fra repræsentantskabet:
Anne Ring Petersen, Birgitte Kristensen, Dorte Østergaard Jakobsen, Hans Henrik Schwab, Henrik Jørgensen, Jesper Nordahl og Klaus Kjeldsen
Til stede fra Kulturstyrelsen:
Anette Østerby og Jesper Smed Jensen (ref.)
Referatet er godkendt af repræsentantskabets formand den XX 2013.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
I forhold til mødematerialet til mødet d. 16. august 2013 bemærkede Anders Laursen, at det havde indeholdt
en ukorrekt beskrivelse af generel inhabilitet (se endvidere under punkt 6).
3. Meddelelser
Intet under dette punkt.
4. Næste møde
Repræsentantskabet blev spurgt hvilken ugedag, der passer bedst til repræsentantskabsmøder, og det blev
besluttet at fastholde fredag eftermiddag som mødetidspunkt for de ordinære møder (undgå dog fredage op
til skoleferier).
Datoer for repræsentantskabets møder i 2014 vil blive udsendt snarest.
5. Indstilling af to kunstnere til livsvarig ydelse
Forud for mødet var udsendt Arkitekturudvalgets og Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalgs indstillingsforslag til to nye modtagere af livsvarig ydelse:
- Arkitekt Jens Thomas Arnfred
- Billedkunstner Joachim Koester
Forslagsstillerne (Arkitekturudvalget v. Anette Brunsvig Sørensen og Det Billedkunstneriske Indkøbs- og
Legatudvalg v. Søren Jensen) fremlagde deres respektive indstillingsforslag til de to ledige ydelser, og via en
skriftlig afstemning besluttede repræsentantskabet at indstille de pågældende kunstnere til livsvarig ydelse.
6. Udpegning af udvalgsmedlemmer til Statens Kunstfond
Forud for mødet var udsendt repræsentantskabsmedlemmernes indstillinger til medlemmer af de nye udvalg
i Statens Kunstfond. Der var ikke modtaget indstillinger til medlemmer af Projektstøtteudvalget for scenekunst.
Repræsentantskabet behandlede indstillingerne udvalg for udvalg, og medlemmerne, der stod bag indstillingerne, uddybede disse mundtligt.
Følgende medlemmer blev udpeget:
Legatudvalget for billedkunst
- Birgitte Anderberg, kunsthistoriker
- Katja Bjørn, videokunstner
- Morten Stræde, billedkunstner
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Repræsentantskabet besluttede at anbefale, at ministeren udpeger Morten Stræde som formand for udvalget.
Projektstøtteudvalget for billedkunst
- Bodil Nielsen, billedkunstner
- Claus Andersen, gallerist og kurator
- Lilibeth Cuenca Rasmussen, billedkunstner
Legatudvalget for film
- Jon Bang Carlsen, filminstruktør
- Rasmus Heisterberg, manuskriptforfatter
Rasmus Heisterberg kan påtage sig opgaven som formand, men vil foretrække at være menigt medlem. Jon
Bang Carlsen er ikke blevet spurgt, om han vil påtage sig formandshvervet.
Legatudvalget for litteratur
- Anne Lise Marstrand-Jørgensen, forfatter
- Camilla Hübbe, forfatter
- Peter Adolphsen, forfatter
Repræsentantskabet besluttede at anbefale, at ministeren udpeger Anne Lise Marstrand-Jørgensen som
formand for udvalget.
Projektstøtteudvalget for litteratur
- Jakob Levinsen, forfatter, oversætter og kritiker
- Kristina Stoltz, forfatter
Legatudvalget for musik
- Lotte Anker, komponist og saxofonist
- Peter Bruun, komponist
- Jacob Eriksen, sanger og sangskriver
Repræsentantskabet besluttede at anbefale, at ministeren udpeger Jacob Eriksen som formand for udvalget.
Projektstøtteudvalget for musik
Der var forud for mødet udsendt følgende kandidatindstillinger:
- Asbjørn Keiding, musikskoleleder
- Henrik Jansberg, musiker
- Mikael Qvist Rørsted, musikhuschef
- Niels Rønsholdt, komponist
Kulturstyrelsen havde forud for mødet bemærket over for repræsentantskabet, at styrelsen vurderede Asbjørn Keiding til at være generelt inhabil i forhold til medlemskab af Projektstøtteudvalget for musik grundet
hans stilling som leder af Køge Musikskole, som også er hjemsted for et af landets 7 MGK’er. Den konkrete
vurdering var begrundet med, at MGK-området står for ca. 1/5 af udvalgets samlede midler, og at Asbjørn
Keiding dermed vil være specielt inhabil inden for en relativt stor andel af de midler, som udvalget skal uddele.
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Repræsentantskabet drøftede denne problemstilling grundigt, og besluttede at følge indstillingerne og dermed udpege Asbjørn Keiding som udvalgsmedlem.
Anders Laursen havde desuden udarbejdet et notat omkring problemstillingen. Notatet blev udleveret til formanden og sekretariatet, og er vedlagt dette referat til orientering for repræsentantskabet.
Det blev på mødet gjort opmærksom på, at Henrik Jansberg er ansat som musikunderviser på Køge Musikskole, og der blev fra flere medlemmer spurgt ind til, om det ikke havde været muligt at finde kandidater, som
ikke var ansat samme sted. De af repræsentantskabets medlemmer, der stod bag indstillingerne, oplyste, at
de havde drøftet denne problemstilling grundigt, og var nået frem til, at det var disse kandidater, som de
ønskede at indstille til udvalget.
Repræsentantskabet foretog dernæst en afstemning ved håndsoprækning omkring indstillingen af Henrik
Jansberg. Et flertal (19 ud af 33) af repræsentantskabets medlemmer stemte for indstillingen, 1 stemte imod,
og 13 stemte blankt.
Legatudvalget for kunsthåndværk og design
- Helle Vibeke Jensen, illustrator
- Niels Hvass, designer
Begge medlemmer vil kunne påtage sig hvervet som udvalgsformand.
Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design
- Bettina Milling Bakdal, designer
- Boris Berlin, industriel og grafisk designer
- Morten Løbner Esbersen, keramiker
Legatudvalget for scenekunst
- Louise Beck, scenograf
- Nina Malinovski, dramatiker og lyriker
Repræsentantskabet besluttede at anbefale, at ministeren udpeger Nina Malinovski som formand for udvalget.
Projektstøtteudvalget for scenekunst
Der var ikke indstillet kandidater til udvalget, hvilket skyldtes, at der ifølge scenekunstmedlemmerne af repræsentantskabet er uklarhed om de opgaver, som ventes at tilfalde det nye udvalg som følge af den politiske tillægsaftale af 28. august 2013 vedr. en række ændringer på teaterområdet. Denne uklarhed gælder
både i forhold til opgavernes indhold samt i forhold til organiseringen af dem.
Repræsentantskabet drøftede denne problemstilling, og det blev besluttet, at repræsentantskabet sender et
brev til ministeren og beder om en uddybning af indholdet af de arbejdsopgaver, der vil blive tillagt det nye
udvalg i forlængelse af den politiske aftale af 28. august 2013 (brevet er efter skriftlig høring i repræsentantskabet sendt til ministeren d. 23. oktober 2013).
Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde i november måned, hvor repræsentantskabet kan udpege de
tre medlemmer til dette udvalg.
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Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur
- Mette Ramsgaard Thomsen, arkitekt, PhD
- Signe Kongebro, arkitekt MAA
- Søren Leth, arkitekt MAA
Repræsentantskabets udpegninger er meddelt ministeren i brev af 24. oktober 2013 og offentliggjort via
pressemeddelelse d. 28. oktober 2013.
7. Miniseminar med fokus på kunststøttesystemet og armslængdeprincippet samt repræsentantskabets rolle i den nye Statens Kunstfond
Tom Ahlberg var inviteret til at holde et oplæg som indledning på miniseminaret.
Efter oplægget diskuterede repræsentantskabet, hvordan man i det nye system kan gribe dialogen med politikerne an. Det blev bl.a. foreslået, at man på det årlige seminar, som skal arrangeres i samarbejde med den
nye bestyrelse, ikke kun koncentrerer sig om kulturpolitikerne, men også ser bredere ud i forhold til andre
politikområder, og at man samtidig inddrager lokalpolitikere.
Det blev endvidere foreslået, at man tager meget konkrete emner op på de årlige seminarer, og dermed
afholder sig fra at diskutere på et overordnet plan, da det i så fald er svært at få substans i diskussionerne.
Dette betyder så til gengæld, at der vil være nogle emner, der er mere relevante for nogle end andre, og det
er en afvejning, der skal foretages i planlægningen af seminarerne.
Eksempler på konkrete emner der kom op på mødet var:
- Geografisk spredning af kunststøtten
- Kunst og vækst
- Politik og kunst
- Folkeskolen og kunst (set i lyset af folkeskolereformen)
Selve planlægningen af de årlige seminarer skal foregå i samarbejde med den nye bestyrelse, som repræsentantskabet kommer til at møde på det første repræsentantskabsmøde i 2014. Det blev foreslået at henlægge seminaret i 2014 til Folkemødet på Bornholm i juni måned, et forslag som kan bringes ind i planlægningen med bestyrelsen (det skal dog bemærkes, at det af praktiske årsager formentlig ikke kan nås at henlægge seminaret til Folkemødet i 2014, men det kan være en idé til seminaret i 2015).

Jesper Smed Jensen
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