23. marts 2014

Statens Kunstfonds Repræsentantskab
Møde nr. 7
Mødedato: 13. marts 2015
Tidspunkt: Kl. 13.00-16.00
Sted: Dansk Arkitektur Center (DAC),
Strandgade 27B, 1401 København K

REFERAT
Til stede fra repræsentantskabet:
Elisabeth Arnold (formand), Anders Laursen, Anne Ring Petersen, Bent Hedeby Sørensen, Birgitte
Kristensen, Bjarne W. Sørensen, Claude Teisen Simony, Dagmar Krøyer, Dorte Østergaard Jakobsen, Egon Clausen, Eva Hess Thaysen, Gøsta Knudsen, Henrik Jørgensen, Inger Eilersen, Jan Thielke, Jesper Nordahl, Johnny Stage, Karina Dichov Lund, Katja Holm, Klaus Kjeldsen, Lars Salling,
Lena Brostrøm Dideriksen, Lene E. Jensen, Li-Ying Wu, Louise Rahbek, Maj-Britt Kramer, Marianne
Hansen, Martin Lundsgaard-Leth, Michael Nellemann, Pernille Grønbech, Steen Ipsen, Steen Kaargaard Nielsen, Søren Møller Christensen, Tine Kjølsen, Tomas Lagermand Lundme, Vibeke Riisberg
Ikke til stede fra repræsentantskabet:
Adelaide Bentzon, Claus Peder Pedersen, Hanna Lundblad, Jonas Wagner, Karen Baumbach, Karin
Esmann Knudsen, Kristofer Krarup, Ole Helby, Peter Danstrup, Peter Thule Kristensen, Sus Hauch,
Tove Krebs Lange
Til stede fra bestyrelsen:
Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Bente Dahl, Louise Beck, Morten Stræde, Niels Hvass, Thomas
Harder
Ikke til stede fra bestyrelsen:
Gitte Ørskou (fmd.), Astrid Krogh, Ditte Maria Bjerg, Jon Bang Carlsen, Kim Herforth Nielsen, Peter
Bruun
Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Anette Østerby, Jesper Smed Jensen (ref.), Lise Saunte, Anne Marie Hertzum
Referatet er godkendt af repræsentantskabets formand den 16. april 2015.
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Elisabeth Arnold indledte mødet med en trist meddelelse, idet forfatter og medlem af repræsentantskabet Flemming Jarlskov døde i december 2014. Danske Skønlitterære Forfattere har i stedet for
Flemming Jarlskov udpeget Jan Thielke som nyt medlem af repræsentantskabet.
Filminstruktør og medlem af Legatudvalget for Film, Kathrine Windfeld, døde efter kort tids sygdom i
februar i år. Kathrine Windfeld var udpeget som udvalgsmedlem af kulturministeren, og ministeren er
derfor i færd med at finde et nyt medlem for den resterende del af udvalgets periode.
Formanden bød herefter velkommen til Søren Møller Christensen, som Forlæggerforeningen har udpeget som nyt medlem af repræsentantskabet i stedet for Hans Henrik Schwab.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser
Elisabeth Arnold orienterede om, at Folketingets Kulturudvalg efter ønske fra dels Annette Vilhemsen
(SF) og Michael Aastrup Jensen (V) har stillet kulturministeren en række spørgsmål i relation til Statens Kunstfonds forpligtelse til at tilgodese en geografisk spredning af kunst i hele landet. Flere af
spørgsmålene omhandlede den geografiske spredning blandt medlemmerne af repræsentantskabet.
Når kulturministeren har besvaret alle spørgsmål, vil alle spørgsmål og svar blive sendt samlet til repræsentantskabet til orientering.
3. Nyt fra bestyrelsen
Næstformand for bestyrelsen, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, orienterede om en række initiativer,
som bestyrelsen har iværksat siden sidste repræsentantskabsmøde.
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Bestyrelsen har bl.a.:
- Afsat 100.000 kr. til en kortlægning af, hvordan bestyrelsen fremadrettet kan igangsætte forskningsbaserede undersøgelser af effekten af kunststøtte
- Afsat 550.000 kr. til gennemførelse og formidling af forskningsbaserede undersøgelser af børn og
unges møde med kunst
- Afsat 200.000 kr. til kommunikationsinitiativer i 2015
Bestyrelsen har generelt fokus på den eksterne kommunikation, og er derfor bl.a. i gang med at formulere en ”grundfortælling” for Statens Kunstfond, ligesom det er planlagt, at bestyrelsen deltager i en
række paneldebatter på Folkemødet på Bornholm.
4. Statens Kunstfonds årsberetning 2014
Næstformand for bestyrelsen, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, redegjorde kort for indholdet i årsberetningen. Hun bemærkede bl.a., at statistikafsnittet er interessant læsning, og giver anledning til videre refleksioner i udvalgene og bestyrelsen om fondens støttepraksis.
Det blev fra repræsentantskabet bl.a. bemærket, at mange udvalg ikke mener, at de får et vederlag,
der svarer til arbejdsindsatsen. Det blev derudover bemærket, at der under Legatudvalget for Billedkunst var en relativ skæv geografisk fordeling af støtten (Note: Sekretariatet har efter mødet gennemgået tallene igen, og har konstateret fejl i datagrundlaget for det pågældende udvalg. Disse fejl er rettet i den endelige beretning).
Det blev aftalt, at sekretariatet udarbejder et udkast til brev til bestyrelsen med repræsentantskabets
bemærkninger. Udkastet godkendes af formanden.
5. Seminar om kunstens rolle i samfundet 2015
Repræsentantskabet og bestyrelsen drøftede det kommende seminar i 2015. Der blev efter diskussioner ved de enkelte borde givet en lang række input til den videre planlægning, som varetages af en
arbejdsgruppe bestående af Gitte Ørskou og Ditte Maria Bjerg fra bestyrelsen samt Inger Eilersen,
Lena Brostrøm Dideriksen, Claude Teisen Simony, Anders Laursen og Bjarne W Sørensen fra repræsentantskabet.
Arbejdsgruppen holder et enkelt møde i april måned, og laver her et oplæg til de to formænd (Elisabeth Arnold og Gitte Ørskou), som træffer den endelige beslutning om form og indhold mv. for seminaret.
6. Produktionsstøtte på billedkunstområdet
Repræsentantskabet diskuterede sagen om praksis for produktionsstøtte på billedkunstområdet.
Det blev i forlængelse af diskussionen aftalt, at:
- Repræsentantskabet får tilsendt den status om sagen, som bestyrelsen skal sende til Folketingets
Kulturudvalg inden sommerferien.
- Repræsentantskabet følger op på sagen på næste møde
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7. Håndtering af inhabilitet i Statens Kunstfond
Jurist i Kulturstyrelsen, Anne-Marie Hertzum, holdt et oplæg om reglerne for håndtering af inhabilitet,
og om fondens praksis på området. Repræsentantskabet havde i forlængelse heraf en generel diskussion af reglerne og fondens praksis.
8. Om udpegning af udvalgsmedlemmer, herunder særligt om udvalgsmedlemmernes rolle og
opgaver
Repræsentantskabet blev orienteret om den forestående udpegningsproces samt om den introduktion
til opgaver mv., som alle nye medlemmer får, når de tiltræder.
9. Næste møde
Dato for repræsentantskabets næste møde:
• Fredag d. 2. oktober 2015, kl. 13.00-16.00 (sted ikke fastlagt)
Repræsentantskabets og bestyrelsens årlige seminar er fastlagt til:
• Mandag d. 26. oktober kl. 10.00 til tirsdag d. 27. oktober kl. 13.00 (sted ikke fastlagt)
10. Eventuelt
Der var en enkelt opfordring til at finde et andet mødelokale på grund af oversigtsforholdene.

Jesper Smed Jensen

