Statens Kunstfonds bestyrelse
Møde nr. 3
Mødedato: 6. maj 2020
Tidspunkt: kl. 14.00 – 15.00
skype

REFERAT
Deltagere fra bestyrelsen:
Michael Bojesen, Jeannette Ehlers, Phie Ambo, Andy Pape, Lisbeth Burian, Lisette Vind Ebbesen,
Dennis Gade Kofod, Anne Blond, Jens Smærup Sørensen og Lars Seeberg.
Afbud fra bestyrelsen:
Ellen Braae og Anne Damgaard.
Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Anette Østerby, Henrik Wenzel Andreasen, Annette Bach, Frederikke Møller, Lotte Lederballe
Petersen, Gitte Smed og Lise Saunte (ref.)
Mødet blev afholdt over skype
Godkendt af bestyrelsen den: 12.5.2020

Dagsorden
Sagsfremstillings nr.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Status for samarbejdet med de private fonde

26

3. Beslutning vedr. anvendelse af Statens Kunstfonds 5 mio. kr.
afsat til initiativ i forlængelse af COVID-19

27

Statens Kunstfond, Hammerichsgade 14, 1611 København V., tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk

4. Eventuelt

Referat
Sagsfremstillings nr.
1. Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Status for samarbejdet med de private fonde

26

På initiativ af Statens Kunstfond går i dialog med Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus
Fonden, Bikubenfonden, Det Obelske Familiefond og Ny Carlsbergfondet sammen med
Kulturministeriet om Det fælles initiativ ”Sammen om kunsten”.
Status dags dato er, at Ny Carlsbergfondet er ikke med, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond
har meldt at de er med, og der afventes endeligt svar fra Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden.
”Sammen om kunsten’ har til formål at understøtte at kunstnere og kunstlivets institutioner kan udvikle
og præsentere kunstoplevelser til publikum under de restriktioner, som coronakrisen bevirker, og
under den delvise genåbning. Indsatsen har ligeledes til formål at skabe grobund for udvikling af nye
kunstneriske udtryk og koncepter.
Statens Kunstfond har afsat 5 mio. kr. til indsatsen ’Sammen om kunsten’, det samme har
Kulturministeriet. De øvrige fonde afsætter midler til projekter under indsatsens formål og i tråd med
deres individuelle kriterier for støtte. Fondene er sammen om indsatsen, men man søger hos den
enkelte fond.
Bestyrelseslederen orienterede om sin meget positive dialog med de private fonde.
Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

3. Beslutning vedr. anvendelse af Statens Kunstfonds 5 mio. kr.
afsat til initiativ i forlængelse af COVID-19

27

Styrelsen havde udarbejdet udkast til ansøgningsvejledning til bestyrelsens drøftelse, og anbefalede,
at bestyrelsen nedsatte et udvalg, der kan behandle indkomne ansøgninger.
Bestyrelsen:

Side 2



godkendte den justerede fordelingsnøgle for udvalgenes økonomiske bidrag til den fælles
pulje.



drøftede udkast til ansøgningsvejledning for ny pulje og bemyndigede bestyrelseslederen til at
sikre bestyrelsens ændringsforslag implementeres i den endelige version.



besluttede at nedsætte et udvalg på 7 personer med en repræsentant fra hver kunstart, så
søsterudvalg inden for en kunstart i fællesskab at pege på et medlem til det tværgående
udvalg.

4. Eventuelt
Det blev aftalt, at udvalgene kan gennemføre decentrale strategiseminarer den 14. maj - eller på et
andet tidspunkt, der passer udvalgene.
Udvalgenes strategier skal som minimum afspejle Kunstfondens lovbestemte formål samt udfolde de
fastsatte, fælles visioner og missioner. Strategierne skal være formuleret/revideret senest den 1.
september.
Det afholdes i efteråret et SKF-fællesseminar om kunstnerisk kvalitet og støttekriterier samt
Kunstfondens evalueringspraksisser som hovedtemaer. Udvalgene kan efter dette seminar efter
behov justere egne strategier og handlingsplaner ift. disse emner.
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