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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Beslutninger siden sidste møde
Ansøgningen SKBP10.2016-0459 blev behandlet i en skriftlig høring og blev tildelt 10.000 kr.
3. Økonomi
Slots- og Kulturstyrelsen præsenterede en oversigt over resterende midler, og udvalget tog præsentationen til efterretning.
4. Nyt fra bestyrelsen
Formanden berettede om bestyrelsens sidste møde.
5. Udredning på billedkunstområdet
Udvalget drøftede iværksættelsen af et udredningsarbejde på billedkunstområdet på baggrund af et
oplæg fremsendt af Trine Bille. Udvalget er en vigtig aktør på området, og derfor bør udvalget også
være involveret.
Udvalget besluttede, at de gerne træder ind i arbejdet og også gerne medfinansierer. Det er dog en
forudsætning, at udvalget er med til at udvikle grundlaget for undersøgelsen, og formålet skal være at
sikre en indsats, der fremmer kunsten.
6. Seminar med KBUB
Støtten til Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst (KBUB) udløber 31.12.2016. Som afslutning på projektperioden skal kompetencecenteret pege på en fremtidig national ordning.
KBUB har foreslået, at udvalget og KBUB i fællesskab afholder et seminar allerede i juni 2016.
Det blev besluttet, at KBUB gerne kan holde et seminar i styrelsens lokaler, som udvalget deltager i,
men der vil ikke blive tale om et fælles seminar som sådan. KBUB bør dog også overveje, om seminaret kan lægges på Fyn eller Jylland.
Udvalget anbefaler, at KBUB formulerer et bud på anbefalinger, som oplæg til seminaret.
Leder af Talentskolen i Næstved Kathrine Olldag Mazanti har rettet henvendelse til udvalget vedrørende en undersøgelse af talentudvikling på landes BGK’er. Udvalget vil opfordre Kathrine Olldag
Mazanti til at deltage på seminaret og stille sit forslag i det regi.
Endelig besluttede udvalget at invitere KBUB til udvalgets møde 1. september 2016. Forud for mødet
skal KBUB fremsende et oplæg til national ordning, som kan drøftes på mødet.
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7. Overgaden, flerårig aftale
Overgadens nuværende flerårige aftale om driftsstøtte udløber i 2016, og udvalget skulle forholde sig
til indgåelsen af en ny aftale.
Udvalget besluttede, at driftsstøtten til Overgaden skal forhøjes med 1 mio. kr. over 4 år. Den samlede
støtte til drift i årene 2017 – 2020 bliver således 12.600.000 kr.
Udvalget leverede input til en nyhed, der udsendes i forbindelse med bevillingen.
8. Orienteringstur til Jylland
Udvalget har besluttet at foretage en orienteringstur til Jylland d. 21.- 23. juni. Der vil blive afholdt informationsmøde i Aarhus, og turen afsluttes med informationsmøde i København.
Udvalget gennemgik det foreslåede program og bad sekretariatet udfærdige det endelige program.
Udvalget vil på næste møde afsætte et beløb til turen.
9. Orientation Trip, Iran og Armenien
Hollandske Mondriaan Fund, arrangerer igen i år ”Orientation Trip” – en to ugers grupperejse for kuratorer til destinationer uden for den vestlige kunstverden. 2016-turen går til Iran og Armenien og finder
sted fra 30. oktober - 14. november 2016.
Udvalget besluttede at fortsætte samarbejdet om Orientation Trip, og de vil via et open call udvælge to
danske kuratorer til deltagelse på årets tur. Derudover besluttede udvalget at finansiere, at en kunstfaglig medarbejder fra Billedkunstenheden deltager i turens første uge.
Det samlede beløb, der afsættes til Orientation Trip 2016, bliver således 82.500 kr.
10. Åben residency, revitalisering
Udvalget har på internatet i december 2015 drøftet en mulig revitalisering af den åbne residencypulje,
og besluttet, at der forud for indførelsen af løbende frist er behov for en drøftelse af puljens kriterier.
Udvalget godkendte de foreslåede ændringer til formuleringerne omkring formål og kriterier.
Udvalget besluttede, at puljen gives løbende ansøgningsfrist, og at der gives svar indenfor max 5
uger. Der vil blive afholdt månedlige møder i styrelsens lokaler. Hvis et udvalgsmedlem er forhindret,
deltager vedkommende via Skype.
Udvalget drøftede planen for kommunikation i forbindelse med revitaliseringen og kom med input til
yderligere tiltag. Udvalget godkendte herefter kommunikationsplanen.
11. Nyt dansk residency, status
Udvalget har besluttet at medvirke til etableringen af et nyt dansk residency.
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Slots- og Kulturstyrelsen redegjorde for status.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
12. Evaluering af Venedig 2015
Venedig Biennalen lukkede den 22. november 2015, og projektet afsluttes nu med en samlet afrapportering, der falder i tre dele: en ekstern skriftlig evaluering af resultatet, en intern skriftlig evaluering af
organisation og proces, og et regnskab.
Udvalget drøftede evalueringernes hovedpointer og konkluderede, at den danske pavillon har levet op
til succeskriterierne.
13. Venedig 2017, status
Kirstine Roepstorff er nu godt i gang med sit projekt til Venedig Biennalen 2017, og Billedkunstenheden orienterede om projektets status.
14. Meddelelser
Intet under dette punkt.
15. Næste møde
Næste møde er et udvalgsmøde og finder sted 12. maj, 2016
16. Eventuelt
SKBP10.2016-0073 blev genvurderet, og udvalget besluttede at bevilge 100.000 kr. såfremt ansøger
fortsat ønsker at realisere projektet.
Lilibeth Cuenca Rasmussen berettede, at Niels Rønsholdt fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik har henvendt sig om behandlingen af ansøgninger, der omhandler lydkunst. Niels Rønsholdt
mener, at projektansøgninger om lydkunst bør have bedre vilkår.
Billedkunstudvalget er generelt åbne overfor lydkunstprojekter, hvis de foregår i en billedkunstkontekst, og der bevilges jævnligt støtte til lydkunstprojekter. På samme måde kan musikudvalget drøfte,
om deres puljer er tilstrækkelig åbne, når der er tale om lydkunstprojekter i en musikkontekst.
Udvalget foreslog, at bestyrelsen afholder et internt seminar om lydkunst/artwriting/digital kunst og
andre typer af projekter, der kan opleve barrierer i kunststøttesystemet, gerne på baggrund af konkrete cases.
17. Mødets gang
Tilfredshed med mødets gang.

