21. november 2013

Statens Kunstfonds Repræsentantskab
Møde nr. 3
Mødedato: 20. november 2013
Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00
Sted: Lokale 5, H.C. Andersens Boulevard 2, København

REFERAT

Til stede fra repræsentantskabet:
Elisabeth Arnold (formand), Adelaide Bentzon, Anders Laursen, Bjarne W. Sørensen, Dagmar Krøyer, Dorte
Østergaard Jakobsen, Eva Hess Thaysen, Flemming Jarlskov, Hans Henrik Schwab, Inger Eilersen, Jesper
Nordahl, Johnny Stage, Jonas Wagner, Karina Dichov Lund, Katja Holm, Klaus Kjeldsen, Kristofer Krarup,
Lars Salling, Lena Brostrøm Dideriksen, Li-Ying Wu, Louise Rahbek, Ole Helby, Pernille Grønbech, Peter
Danstrup, Steen Kaargaard Nielsen, Sus Hauch, Tomas Lagermand Lundme, Tove Krebs Lange
Ikke til stede fra repræsentantskabet:
Anne Ring Petersen, Bent Hedeby Sørensen, Birgitte Kristensen, Claude Teisen Simony, Claus Peder Pedersen, Egon Clausen, Gøsta Knudsen, Hanna Lundblad, Henrik Jørgensen, Karen Baumbach, Karin Esmann Knudsen, Lene E. Jensen, Maj-Britt Kramer, Marianne Hansen, Martin Lundsgaard-Leth, Michael Nellemann, Peter Thule Kristensen, Steen Ipsen, Tine Kjølsen, Vibeke Riisberg
Til stede fra Kulturstyrelsen:
Anette Østerby og Jesper Smed Jensen (ref.)
Referatet er godkendt af repræsentantskabets formand den 28. november 2013.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra sidste møde
3. Meddelelser
4. Udpegning af tre medlemmer til Projektstøtteudvalget for scenekunst
5. Eventuelt

Formanden indledte mødet med at konstatere, at repræsentantskabet med 28 tilstedeværende medlemmer
var beslutningsdygtigt.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Meddelelser
Elisabeth Arnold havde følgende meddelelser:
- Repræsentantskabets møder i 2014 er fastlagt til fredag d. 28. marts og fredag d. 31. oktober, begge dage
kl. 13.00-16.00.
- Sekretariatet havde modtaget en klage over, at repræsentantskabet har udpeget to personer fra Køge Musikskole til Projektstøtteudvalget for musik. Formanden har svaret på klagen og forklaret om processen.
- Repræsentantskabet har fra Statens Kunstråd, v. formand Rune Gade, modtaget dels en korrespondance
mellem rådsformanden og kulturministeren om, at rådets medlemmer bliver afbeskikket før tid uden kompensation, og dels et brev fra rådet til ministeren om, at man gerne havde set, at rådet var blevet involveret i
processen omkring fastsættelsen af vederlagene til de nye udvalg.
Der blev fra repræsentantskabets side gjort opmærksom på, at vederlagene til udvalgsmedlemmerne er et
emne, som repræsentantskabet bør forholde sig til (se endvidere under punkt 4).
4. Udpegning af tre medlemmer til Projektstøtteudvalget for scenekunst
Repræsentantskabet havde forud for mødet modtaget indstillinger af tre kandidater til udvalget. De tre indstillinger blev uddybet mundtligt på mødet, og repræsentantskabet besluttede herefter på denne baggrund at
udpege de tre indstillede kandidater til Projektstøtteudvalget for scenekunst.
De udpegede medlemmer er:
- Geir Sveaas, sceneinstruktør og tidl. teaterchef
- Kasper Daugaard Poulsen, koreograf, danser og performer
- Sara Topsøe-Jensen, scenograf, performer og iscenesætter
Adelaide Bentzon fremlagde herefter på vegne af repræsentantskabets scenekunstmedlemmer en række
synspunkter omkring udpegningsproceduren, særligt set i forhold til uklarheden om det pågældende udvalgs
arbejdsopgaver og endvidere i forhold til det vederlag, som de kommer til at modtage. Det blev blandt andet
bemærket, at der ikke havde været vilje fra Kulturministeriet og Kulturstyrelsen til at gå ind i en nærmere
dialog om problemstillingerne, hvilket repræsentantskabsmedlemmerne finder beklageligt.
Der var opbakning i repræsentantskabet til de fremførte synspunkter, og det blev besluttet, at repræsentantskabet i meddelelsen til kulturministeren om de seneste udpegninger gør opmærksom på, at man ser med
bekymring på det nye udvalgs opgaveportefølje, herunder i forhold til den aflønning, som medlemmerne
modtager for opgaven. Repræsentantskabet vil i det hele taget gerne udtrykke sin bekymring over, om udvalgenes arbejdsopgaver i den nye Statens Kunstfond generelt kan løses inden for den estimerede tid, som
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den nye vederlagsstruktur har fastsat. Repræsentantskabet vil følge op på denne problemstilling med den
nye bestyrelse for Statens Kunstfond i 2014.
5. Eventuelt
Intet under dette punkt

Jesper Smed Jensen
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