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Referat 

Til stede fra udvalget: 

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

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Anne Marie Fjord Abildskov (punkt 7-9), Signe Marie Ebbe Jacobsen, Anton Bech Jørgensen 

(referent). 

Gæster:  

Punkt 8: Kent Martinussen, Kika Krista Kjærside, Eva Kirstine Fabricius (Dansk Arkitektur Center). 

Punkt 9: Lars Autrup (Akademisk Arkitektforening).    

Godkendt af udvalget den: 21.09.2022 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Beslutninger siden sidste møde 
3. Meddelelser 
4. Nyt fra bestyrelsen 
5. Økonomi 
6. Dristighedspris 
7. Opsamling på udvalgets strategiske indsatser før dagens møder 
8. Møde m. DAC v. Kent Martinussen 
9. Møde m. Arkitektforeningen v. Lars Autrup 
10. Orientering om levende litteraturmøder for Børn og unge 
11. Drøftelse af udvalgets strategiske indsatser 
12. Næste møde – Årshjul 2022, 
13. Eventuelt 
14. Mødets gang 
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Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
-Udvalget godkendte dagsordenen. 
 
2. Beslutninger siden sidste møde 
-Godkendelse af samarbejdsaftale med Utzon fonden ang. residencies på Can Lis. 
-Godkendelse af formulering af kunstneriske kvalitets kriterier.  
-Godkendelse af projektændring SKALP30.2021-0072 
-Godkendelse af projektændring SKALP30.2020-0057 
-Godkendelse af projektændring SKALP31.2021-0001 
-Godkendelse af projektændring SKALP30.2020-0057 
 
3. Meddelelser 
 Intet til punktet 
 
4. Nyt fra bestyrelsen 
Udvalgsleder Trine Berthold berettede om nyt fra bestyrelsen, herunder: 

Fremlæggelse af udvalgenes strategier, godkendelse af et tværgående kommunalt 

samarbejdsprojekt, Bestyrelsen besluttede at afsætte midler til drift af kommunikationsteamet, 

bestyrelsen afsatte midler til afholdelse af det lovpligtige seminar om kunstens rolle i samfundet, 

bestyrelsen drøftede Social bæredygtighed og mangfoldighed og repræsentation i støttesystemet, 

bestyrelsen besluttede at markere hædersydelserne ved en digital indsats og en presseindsats. 

 
5. Økonomi 
- Udvalget godkendte budgettet. 
- Udvalget godkendte at afsætte 169.650 kr. til det tværgående samarbejdsprojekt m. en udvalgt 
kommune – jf. bestyrelsens beslutning. Deltagelsen i projektet finansieres med midler til tilbageløb og 
uforbrugte midler i budgettet.  
- Udvalget godkendte at afsætte 100.000 kr. til finansieringen af den nye samarbejdsaftale med Utzon 
fonden om Can Lis. Finansieringen dækkes af uforbrugte midler i budgettet.   
 
6. Dristighedspris 
-Udvalget traf endelig beslutning om modtagere af dristighedsprisen på baggrund af drøftelse på 
forudgående teams-møde i udvalget. Udvalget forholdt sig på teams-mødet til inhabilitet og fandt, at 
der ikke var tilfælde af inhabilitet.  
 
Medlemmerne uddeler priserne på arrangementer på Arkitekturens dag i hhv. Århus og København.  
-Udvalget traf beslutning om at skrive motivationstekster for tildelingerne.  
 
7. Opsamling på udvalgets strategiske indsatser før dagens møder 
- Udvalget drøftede de strategiske indsatser.  
 
8. Møde m. Dansk Arkitektur Center 
- Udvalget modtog orientering om Dansk Arkitektur Centers strategi og arbejde. 
- Udvalget drøftede samarbejdet om det danske bidrag til Venedig Biennalen med repræsentanterne 
fra Dansk Arkitektur Center. 
 
9. Møde m. Arkitektforeningen v. Lars Autrup 
- Udvalget modtog orientering om Arkitektforeningens strategi og arbejde. 
 
10. Orientering om levende litteraturmøder for Børn og unge  
- Punktet udsat.  
 
11. Drøftelse af udvalgets strategiske indsatser 
- Udvalget drøftede de strategiske initiativer. 
- Udvalget traf beslutning om at bede sekretariatet udforme udkast til beslutningsgrund for de 
strategiske indsatser til næste møde. 
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12. Næste møde – Årshjul 2022 
- Næste møde 4-5.11.2022 
 
13. Eventuelt 
- Intet til punktet.  

14. Mødets gang  

- Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.  

 


