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REFERAT
Til stede fra udvalget:
Astrid Krogh, Jesper Moseholm, Boris Berlin, Bettina Milling Bakdal, Morten Løbner Espersen (undtagen punkt 4 grundet inhabilitet)
Afbud fra udvalget:
ingen
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Lone Ravn, Signe Marie Jacobsen (ref), Bo Kolbye (punkt 3 og 4), Morten Nybo (punkt 4), Flora Jakobsen (punkt 4)
Ditte Hammerstrøm deltog under punkt 3.
Godkendt af udvalget den: 18. december
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
3. Mindcraft
4. Manifesta
5. International research pulje og besøgsprogrammer – orientering og status
6. ”Testamente” til det nye udvalg
7. Japan status
8. Nyt fra bestyrelsen
9. Meddelelser
10. Næste møde – Julefrokosten den 29. november kl 18
11. Eventuelt
12. Mødets gang – og farvel og tak for fire års arbejde

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Økonomi
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Side 2

Udvalget besluttede at alle resterende midler overføres til opfølgning af Japan. (beslutning blev endeligt truffet pr mail efterfølgende.)
3. Mindcraft
Ditte Hammerstrøm orienterede udvalget om status vedrørende deltagerlistekoncept og scenografi.
Udvalget godkendte planerne.
4. Manifesta
Morten orienterede om status for Manifesta og udvalget godkendte planerne.
5. International research pulje og besøgsprogrammer – orientering og status
Sekretariatet informerede om puljen og om besøgsprogrammer i øvrigt. Udvalget besluttede at nedlægge International Research puljen da den ikke lever op til formålet.
6. Stafet til det nye udvalg
Udvalget ønskede ikke at skrive et ”testamente” men havde et par stafetter de gerne ville give videre:
Udvalget har gode erfaringer med inviterede besøgsprogrammer og foreslår det næste udvalg at fortsætte med denne praksis. Evt også besøgsprogrammer med industrien / virksomheder inden for design feltet. Og evt mere afsat tid til dette, så de besøgende føler sig personligt modtaget.
Området Kunsthåndværk og design er spredt – udvalget føler der er behov for at samle området og at
der politisk kunne ønskes mere opmærksomhed på kunsthåndværk og design – også fra fx erhvervsministeriet.
7. Japan status
Signe orienterede om, at udstillingen er slut og er blevet vel modtaget. Samarbejdsprojekterne er også
godt i vej og A. Petersen arbejder frem mod udstillingen næste år.
8. Nyt fra bestyrelsen
Årsberetninger er i proces.
9. Meddelelser
Intet under dette punkt
10. Næste møde – Julefrokosten den 29. november kl 18
11. Eventuelt
Intet under dette punkt
12. Mødets gang – og farvel og tak for fire års arbejde
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