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Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Beslutninger siden sidste møde
Følgende ansøgninger blev behandlet i udvalget ved skriftlig høring:
SKBP36.2015-0084 fik afslag
SKBP10.2015-0879 fik afslag
3. Økonomi
Kulturstyrelsen orienterede udvalget om status for udvalgets økonomi.
Udvalget tog status til efterretning.
4. Venedig biennalen 2017
Udvalget drøftede overordnede mål og udvælgelseskriterier for pavillonen.
5. Produktionsstøtte til udstillingssteder
Som opfølgning på et møde afholdt 22. juni 2015 med Akademirådet, UKK, BKF og DBF, drøftede
udvalget om andre end kunstnere fremover bør kunne søge støtte til produktion af nye værker.
Udvalget vil arbejde videre med en model, der åbner for at også udstillingssteder skal kunne søge,
efter aftale med en kunstner.
Modellen skal drøftes med relevante kunstnerorganisationer, hvorefter udvalget påtænker, at gennemføre en åben høring.
6. Orientering om Den Frie Udstillingsbygning og kunstnersammenslutningerne
Den Frie Udstillingsbygning er blevet tildelt 2.400.000 kr. årligt i statsstøtte til drift i den 4 årige periode
2014 – 2017. Midlerne hidrører dels fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg (1.2 mio. kr.), og dels
fra Kulturministeriet (1.2 mio. kr.).
Kulturstyrelsen orienterede udvalget om erfaringerne med den nuværende støtte til Den Frie Udstillingsbygning.
I den 4 årige statslige bevilling til Den Frie Udstillingsbygning er der nævnt følgende minimumskrav i
forhold til kunstnersammenslutningerne:
Forudsætning for bevillingen er, at Den Frie Udstillingsbygning – ud over udstillinger afholdt af sammenslutningen Den Frie – afholder udstillinger med minimum tre kunstnersammenslutninger/kunstnergrupper årligt fra og med 2015. Heraf skal mindst en udstilling være af en kunstnersammenslutning.

Side 3

Kulturstyrelsen oplyste at kunstnersammenslutningerne ikke mener, at Den Frie Udstillingsbygning pt.
er et udstillingssted de realistisk set kan forvente at få en udstilling på, med rimelige mellemrum. De
føler ikke, at Den Frie Udstillingsbygning arbejder positivt med det, at være en platform for kunstnersammenslutningerne.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
7. Vedtægtsændringer for Overgaden
Udvalget bevilger årligt 2.900.000 kr. til drift af Overgaden i perioden 2013 – 2016. Som hovedtilskudsyder skal udvalget godkende vedtægtsændringer på Overgaden.
Overgaden havde fremsendt et ønske om ændringer af vedtægterne, og udvalget drøftede de forelagte vedtægtsændringer.
Udvalget besluttede, at fremsende kommentarer til Overgadens forslag, der omhandler:
-

Sikring af Overgadens funktion som kunstnernes hus.

-

Åbenhed ved udpegning af bestyrelsen.

-

Fremme af geografisk spredning i tildelte udstillinger, der understreger at Overgaden er en
udstillingsmulighed for kunstnere i hele Danmark.

Når Overgaden har haft mulighed for at fremsende vedtægtsændringer, der tager højde for udvalgets
kommentarer, vil udvalget på ny forholde sig til disse.
8. Meddelelser
Intet under dette punkt.
9. Næste møde
Næste møde finder sted 10. september 2015.
10. Eventuelt
Udvalget besluttede datoer for hhv.:
Møde i underudvalget for puljerevision: Fredag 2. oktober kl. 9 – 13.
Internat med bl.a. midtvejsevaluering: 14. – 15. december 2015.
11. Mødets gang
Der var tilfredshed med mødets gang.

