
 

 

Referat 

Godkendt af formanden for Statens Kunstfonds Repræsentantskab den: 01.04.2020. 

Dagsorden 

Vi står i en særlig situation på grund af COVID-19 og derfor har Slots- og Kulturstyrelsen, som er 

sekretariat for Staten Kunstfond, forsøgt, i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre, at holde alle 

processer i gang. Da Statens Kunstfonds Repræsentantskab er på 50 medlemmer, plus et sekretariat, 

er et virtuelt møde desværre ikke en god mulighed. I samråd med repræsentantskabets formand 

Caroline Søeborg Ahlefeldt valgte vi derfor at tage de vigtigste punkter fra det planlagte 

repræsentantskabsmøde den 24. marts 2020 i skriftlig procedure, og gemmer de resterende punkter 

til næste møde den 15. september 2020.  

De punkter der blev sendt i skriftlig procedure var følgende: 

1. Ny svensk model for kandidater, der ønsker at komme i Statens Kunstfonds udvalg  

2. Henvendelse fra repræsentantskabsmedlemmet Jesper Bræstrup Karlsen  

3. Indstilling af nyt medlem til Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur 

4. Beslutning om seminar om kunstens rolle i samfundet 2020 

 

Referat 

1. Ny svensk model for kandidater, der ønsker at komme i Statens Kunstfonds udvalg 

På sidste møde blev det foreslået at indføre en model efter svensk inspiration, hvor muligt 

interesserede kandidater på en internetportal kan komme med en interessetilkendegivelse om, at man 

ønsker at komme i betragtning som medlem af et udvalg i Statens Kunstfond. Næste 

udpegningsrunde er i 2022. Det blev foreslået at nedsætte et rådgivende udvalg der skulle følge 
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arbejdet med modellen, der efterfølgende skulle præsenteres for repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet skulle under dette beslutte at godkende at arbejdet kunne igangsættes, og 

samtidig nedsætte et rådgivende udvalg. Der har været flere kommentarer til modellen og processen, 

som vil drøftet på næste repræsentantskabsmøde. 

Repræsentantskabet besluttede: Ud af de 50 medlemmer besvarede i alt 39 personer punktet 

skriftligt. 37 godkendte at igangsætte processen, 6 var imod, og en person meldte sig til at indgå i det 

rådgivende udvalg. 

Da der ikke er flere personer der har meldt sig til at indgå i arbejdet med modellen, kan dette ses som 

udtryk for manglende opbakning af projektet. Punktet skydes derfor til næste 

repræsentantskabsmøde. 

2. Henvendelse fra repræsentantskabsmedlemmet Jesper Bræstrup Karlsen  

Repræsentantskabsmedlemmet Jesper Bræstrup Karlsen havde før udsendelsen af dagsorden 

fremsendt en henvendelse til kulturministeren angående Danske Dramatikeres udpegningsret til 

repræsentantskabet. Baggrunden var fastsættelsen af udpegningsberettigede organisationer ift. 

repræsentantskabet i den nye bekendtgørelse for Statens Kunstfond. Repræsentantskabet skulle 

under dette punkt godkende ordlyden af henvendelsen og afsendelsen til kulturministeren på vegne af 

repræsentantskabet. Der var flere kommentarer til punktet. Disse vil blive drøftet ved næste 

repræsentantskabsmøde. 

 Repræsentantskabet besluttede: Ud af de 50 medlemmer besvarede i alt 39 punktet skriftligt. 28 

godkendte ordlyden og fremsendelsen af henvendelsen til kulturministeren, 6 var imod og 5 stemte 

blankt. Henvendelsen bliver på den baggrund sendt til kulturministeren. 

3.  Indstilling af nyt medlem til Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur 

Det tidligere medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, Iselin Hermann, har af 

personlige årsager valgt at udtræde af Legatudvalget for Litteratur, og der skal derfor findes et nyt 

medlem til udvalget. Litteraturgruppen i repræsentantskabet har valgt at indstille Agnete Dorph 

Stjernfelt som nyt medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur.  

Repræsentantskabet besluttede: Ud af de 50 medlemmer besvarede i alt 39 punktet skriftligt. De 39 

valgte enstemmigt at tiltræde litteraturgruppens indstilling. Agnete Dorph Stjernfelt er på baggrund af 

stemmerne indstillet som nyt medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, og vil herefter 

blive beskikket som nyt medlem af udvalget af kulturministeren. 

4. Beslutning om seminar om kunstens rolle i samfundet 2020 

 Repræsentantskabet skulle under dette punkt beslutte om det kunne godkende at bemyndige 

repræsentantskabsformanden til i samarbejde med formanden for bestyrelsen at fungere som 

styregruppe for planlægning af til det lovpligtige seminaret i 2020. Der var flere kommentarer til både 

formen, processen og temaer. Disse kommetarer vil blive videregivet til Statens Kunstfonds bestyrelse 

og repræsentantskabets formand. 



Side 3 

Repræsentantskabet besluttede: Ud af de 50 medlemmer besvarede i alt 44 punktet skriftligt. 42 

stemte for at godkendelse en bemyndigelse og 2 stemmer imod. Formanden for Repræsentantskabet 

er på baggrund af stemmerne bemyndiget til at indgå i styregruppen for planlægningen af det 

lovpligtige seminar. 

 

Sabrina Højbjerg 

 


