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1.

Godkendelse af dagsorden

Udvalget godkendte dagsorden.
2.

Nyt fra bestyrelsen

Formanden berettede fra sidste møde i bestyrelsen 21. maj:
-

Der blev taget en hvordan-går-det runde i bestyrelsen, som viste behov for at kigge på arbejdsmængden i alle udvalg. Underudvalgsstruktur blev nævnt som en idé til efterfølgelse.
Endvidere var der et ønske om at mindske mængden af ansøgningsmateriale i alle udvalg.

-

Bestyrelsen slog fast, at flere sager har vist at det er nødvendigt at drøfte nærmere hvad
Kunstfondens opgave er. Dette vil blive taget op på bestyrelsens seminar 10. september
2014.

-

Formanden berettede overfor bestyrelsen hvad billedkunstudvalget har besluttet i forhold til

-

Kulturstyrelsen har meddelt bestyrelsen, at der fremover skal arbejdes med en strammere sty-

KKArt, og udvalgets beslutning blev vel modtaget.
ring af økonomien. Tidligere var der fokus på anvendelse af midler indenfor et år, og nu skal
der styres på kvartalsniveau.
-

30. – 31- oktober afholdes det årlige seminar med repræsentantskabet.

-

Bestyrelsen har rådgivet Kulturstyrelsen i forhold til markeringen af 100 års jubilæet for grundlovsændringen.

-

Kulturstyrelsen berettede på mødet, at offentliggørelse af ansøgere, vil blive håndteret således at tilsagn offentliggøres på hjemmeside, mens afslag lægges i forlængelse af referat.

-

Der vil blive afholdt en fælles julefrokost for alle. Der vil således ikke være julefrokoster på udvalgsniveau.

3.

Drift til kunstkritik portaler

I lyset af tildelingshistorikken til portalerne kunsten.nu., kopenhagen.dk og kunstkritikk.dk besluttede
udvalget på sidste møde at indkalde ansøgninger fra de tre portaler.
Udvalget besluttede endvidere at invitere kunsten.nu til udvalgsmødet 28. maj, og Kopenhagen.dk til
udvalgsmødet 3. juni.
Da kunstkritikk.dk har en bevilling for 2014, er der ikke taget kontakt til dem i denne omgang.
Kunsten.nu deltog ved Jan Falk Borup (chefredaktør) og Line Rosenvinge (bestyrelsesformand).
Udvalget tog beretningen fra kunsten.nu til efterretning.
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Udvalget var ikke umiddelbart indstillet på fremover at købe redaktionel omtale, sådan som det blev
foreslået af kunsten.nu.
Udvalget vil træffe endelig beslutning vedrørende driftsstøtte efter mødet med Kopenhagen.dk 3. juni.

4.

CAF overskud

CAF’s bestyrelse har orienteret Kulturstyrelsen om, at der er et planlagt overskud fra bevillingen til
CAF 2012.
Bestyrelsen anmoder om lov til at beholde midlerne.
Udvalget besluttede at lade CAF beholde midlerne, men samtidig gøre opmærksom på at denne beslutning ikke er ensbetydende med at udvalget vil finansiere en kommende CAF 2015.
5.

Biennale i København

I 2013 tog Statens Kunstråds to billedkunstudvalg initiativ til gennemførelsen af en proces, hvor det
danske kunstmiljø blev inviteret til at udarbejde en række anbefalinger til en eventuel kommende biennale for samtidskunst. Resultatet var en klar anbefaling af, at der etableres en biennale med genkendelig profil, permanent synlighed og fokus på kuratering og kunstnerisk kvalitet.
Udvalget besluttede at biennalen ikke skal fortsættes i sin nuværende form. Udvalget vil overveje
andre modeller for engagement, på kommende møder i efteråret.
6.

Forberedelse til besøg fra DFUB og FDK

Den Frie Udstillingsbygning (DFUB) og Foreningen af Danske Kunsthaller (FDK), har anmodet om at
møde det nye udvalg.
Udvalget drøftede tilgangen til kunsthaller i Danmark generelt, og til de to kunsthaller som udvalget er
hovedsponsor for specifikt.
7.

Foreningen danske kunsthaller

Foreningen danske kunsthaller (FDK) havde anmodet om et møde med udvalget.
Følgende personer deltog på mødet:
Kirse Junge-Stevnsborg, Formand, Foreningen af Kunsthaller i Danmark og kunstnerisk leder af Den
Frie Udstillingsbygning
Kristine Kern, Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Kunsthaller i Danmark og leder af Fotografisk
Center
Helene Nyborg Bay, Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Kunsthaller i Danmark og leder af
Kunsthal Viborg
Camilla Pape, Koordinator, Foreningen af Kunsthaller i Danmark
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Følgende emner blev drøftet:
-

Præsentation af FDKs arbejde (herunder arbejdet for statsanerkendelse)

-

Programstøtteordningen (herunder driftsstøtte til kunsthaller)

FDK vil gerne have at programstøtten suppleres med en driftsstøtte. Eller at 50% af programstøtten
kan gå til drift.
8.

Den Frie Udstillingsbygning

Den Frie Udstillingsbygning (DFUB) havde anmodet om et møde med udvalget.
Følgende personer deltog på mødet:
Signe Guttormsen, Formand, Den Frie Udstilling/Den Frie Udstillingsbygning
Peter Holst Henckel, Medlem af bestyrelsen for Den Frie Udstilling
Poul Flemming Hansen, Forretningsfører Den Frie Udstilling/Medlem af bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning
Kirse Junge-Stevnsborg, Kunstnerisk leder
Følgende emner blev drøftet:
-

Præsentation af struktur

-

Præsentation af udbygning

-

Mulighed for programstøtte

-

Mulighed for yderligere forhøjelse af driftsstøtte

Udvalget besluttede, at DFUB kan indsende en ansøgning om programstøtte, men at der naturligvis
ikke er garanti for at udvalget vil vælge at støtte. Udvalget kan beslutte at bede DFUB søge fra udstilling til udstilling
Udvalget besluttede ikke at forhøje støtten til drift yderligere.
Kulturstyrelsen pointerede at DFUB skal levere et budget for 2015 og 2016 der balancerer baseret på
nuværende drift. Et balanceret budget er en forudsætning for udbetaling i det pågældende år.

9.

Pristalsregulering for Overgaden

Overgadens bestyrelse og ledelse har anmodet om pristalsregulering af det driftstilskud der ydes af
udvalget.
Det er udvalget der skal træffe afgørelse vedrørende dette.
Udvalget besluttede ikke at ændre på tilskuddet som det er beskrevet i rammeaftalen 2013 - 2016,
med henvisning til almindelig prioritering af udvalgets midler.
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10.

Vedtægtsændring for Overgaden

Overgaden har anmodet om en mindre ændring af vedtægterne, således at en løbende ansøgningsfrist ændres til en halvårlig.
Da udvalget er hovedtilskudsyder skal udvalget formelt godkende vedtægtsændringen.
Udvalget godkendte vedtægtsændringen.
11.

Evaluering International Masterclass

Det forrige udvalg afholdt i 2013 en såkaldt International Masterclass.
Evalueringen af dette initiativ foreligger nu, og udvalget drøftede på den baggrund hvorvidt et lignende initiativ skal gennemføres igen.
Udvalget besluttede ikke at fortsætte International Masterclass i sin nuværende form, men vil på sigt
overveje alternative tiltag, der kan fremme danske kunstneres internationale karrierer.

12.

Ansøgninger til Orientation Trip 2014

Udvalget godkendte på møde 19. marts 2014, at gentage tidligere års samarbejde med hollandske
Mondriaan Fund om den såkaldte ”Orientation Trip” – en årlig to ugers grupperejse for kuratorer. Turen går i 2014 går Korea og Japan og finder sted fra 30. august. – 14. september. Udvalget godkendte
Kulturstyrelsens indstilling om at sende to danske kuratorer afsted og bevilgede kr. 64.000 til formålet.
Et efterfølgende open call om deltagelse har resulteret i 12 ansøgninger.
Udvalget udpegede to deltagere og to suppleanter:
13.

Meddelelser

Intet under dette punkt.
14.

Kommunikation og formidling

Intet under dette punkt.
15.

Næste møde

Næste møde finder sted 3. – 5. og 11. juni 2014.
16.

Eventuelt

Udvalget drøftede kunstnernavne til 50 års jubilæet, og bemyndigede formanden til at træffe endelig
afgørelse i samarbejde med formanden for legatudvalget.
17.

Mødets gang

Der var tilfredshed med mødets gang.

