
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Trine Berthold, Anna Mette Exner, Karsten Gori, Marianne Levinsen, Søren Nielsen. 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Anne Marie Fjord Abildskov (punkt 1-5), Signe Marie Ebbe Jacobsen (punkt 1-6 og punkt 9), Anton 

Bech Jørgensen (referent) 

Godkendt af udvalget den: 10.6.2022 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Beslutninger siden sidste møde 
 
3. Meddelelser 
 
4. Nyt fra bestyrelsen 
 
5. Økonomi 
 
6. Opsamling strategiseminar 
 
7. Kriterier for kunstnerisk kvalitet 
 
8. Puljeevaluering 
 
9. Drøftelse af hædersydelse 
 
10. Drøftelse om Can Lis 
 
11. Dristighedspris 
 
12. Næste møde – Årshjul 2022,  

31 Maj 2022 
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13. Eventuelt 
14. Mødets gang 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
- udvalget godkendte dagsordenen 
 
2. Beslutninger siden sidste møde 
- Josephine Michau valgt som kurator til Venedig Biennalen 
- tilsagn i rejselegatsag: skalp31.2022-0038, SKALP31.2022-0041 
 
3. Meddelelser 
-Ny enhedschef Anne Marie Fjord 
-Lancering af Boligpapir 
 
4. Nyt fra bestyrelsen 
- intet til punktet  
 
5. Økonomi 
 
Sekretariatet orienterede om budgettet 
 
-Udvalget tog orientering til efterretning  
 
6. Opsamling strategiseminar 
 
Udvalget drøftede tre strategiske indsatsområder og en overordnet samlende tematik. 

 
Udvalget traf beslutning om: 

- en overordnet samlende tematik for de tre indsatsområder:  
”Hvordan kan den kunstneriske proces og eksperimentet fremme en klimabevidst kultur?” 

- at invitere en række aktører til næste udvalgsmøde for at kvalificere udvalgets strategiske 
handlingsplan. 

- At to udvalgsmedlemmer udfærdiger oplæg på to respektive strategiske indsatser. 
Oplæggene drøftes af udvalget på næste udvalgsmøde. 

 
 
7. Kriterier for kunstnerisk kvalitet 
Udvalget traf beslutning om: 

- at godkende oplæg til kriterier for kunstnerisk kvalitet med mindre ændringer.  
 
8. Puljeevaluering 
Udvalget evaluerede puljer og puljeformuleringerne. 
 
Udvalget traf beslutning om: 

- at godkende puljeformuleringer med mindre ændringer for puljen for rejselegater. Her 
indskrives et punkt om en prioritering af ’bæredygtige dannelsesrejser’. 

- ikke at udbyde puljen for eksperimenterende arkitekturformidlingsprojekter til efteråret. 
Formidlingsprojekter kan forsat søge projektstøttepuljen. 

 
 
9. Drøftelse af hædersydelse 
 

- Udvalget drøftede indstillinger af kandidater til tre ledige hædersydelser.  
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Udvalget traf beslutning om: 
- Indstilling af kandidater til de tre ledige hædersydelser samt, hvilke udvalgsmedlemmer der 

forfatter udkast til indstilling for de respektive kandidater. 
 
 
10. Drøftelse om Can Lis 
 
Udvalget drøftede ordningen og var enige om at den skaber gode muligheder for ansøgere og den 
med fordel kan forsættes. 
 
Udvalget besluttede at: 

- give at sekretariatet en forhandlingsramme til at indgå en ny aftale med Utzon fonden.  
 
11. Dristighedspris 
 
Udvalget drøftede dristighedsprisen 
 
 Udvalget besluttede at:  

- videreføre dristighedsprisen med et beløb på 50.000 kr.  
- træffe beslutning om kandidater til prisen i 2022 via skriftlig procedure. 

 
 
12. Næste møde – Årshjul 2022 
 
Udvalget besluttede at: 

- rykke næste møde til d. 5.9 
 
13. Eventuelt 
- intet til punktet. 
 
14. Mødets gang 
- udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.  

 

 


