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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Trine Berthold, Marianne Levinsen, Søren Nielsen, Karsten Gori 

Afbud fra udvalget: 

Anna Mette Exner 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Anne Marie Fjord Abildskov (punkt 9-13), Johanna Lassenius (punkt 1-6), Sara Thetmark, Mads 

Toftegaard Kirk (referent). 

Godkendt af udvalget den: 12.12.2022 

 

Dagsorden 

 Tidspunkt Sagsfremstillings nr. 

1. Godkendelse af dagsorden 09:20  

2. Beslutninger siden sidste møde 09:21  

3. Økonomi 09:23 1 

4. Nyt fra bestyrelsen 09:30  

5. DUKE og Huskunstnerordningen 

6. Projekt Himmelrummet – samarbejdsprojekt v. Stengårdsvej 

09:35 

09:45 

5 

2 

7. Evaluering af puljer 10:15 3 

 

Legat- og Projektstøtteudvalget 

for Arkitektur 

Møde nr. 7 

Mødedato: 01.12.2022 

Tidspunkt: kl. 09.20-12.30 

Sted: Lokale Bodil Kjer 



 

Side 2 

 Tidspunkt Sagsfremstillings nr. 

8. Første drøftelse af udvalgets strategiske indsatser 

- Alternative stemmer: opfølgning på Open Architecture kontakt 

9. Anden drøftelse af udvalgets strategiske indsatser 

- Børn og unges møder med arkitektur 

11:00 

 

11:05 

 

4 

 

6 

 

10. Meddelelser 12:05  

11. Næste møde 12:15  

12. Eventuelt 12.20  

13. Mødets gang   

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

To yderligere Can Lis ophold er blevet uddelt af udvalget til henholdsvis Terré Vidal og Søren Thirup Pihlmann. 

 

3. Økonomi 

Udvalget modtog orientering om status for udvalgets økonomi og tog denne til efterretning. 

Udvalget besluttede at indsætte 2.358.943 kr. samt eventuelle yderligere resterende midler på børn og unge-

initiativet. Udvalget besluttede desuden at indsætte 50.000 kr. fra priser og præmieringer på børn og unge-

initiativet. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Udvalgsleder Trine Berthold berettede om nyt fra bestyrelsen. 

 

5. Den Unge Kunstneriske Elite og Huskunstnerordningen 



 

Side 3 

Marianne og Carsten orienterede det øvrige udvalg om status på arbejdet i hhv. Huskunstnerordningen og Den 

Unge Kunstneriske Elite. Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede arbejdet. Der var enighed om 

behovet for, at begge ordninger blev kommunikeret ud til fagmiljøet pga. de få ansøgninger. Udvalget har 

desuden drøftet, hvorvidt arbejdet i Huskunstnerordningen skal deles op mellem to udvalgsmedlemmer, hvilket 

vil blive drøftet yderligere på et fremtidigt møde. 

 

6. Projekt Himmelrummet – samarbejdsprojekt v. Stengårdsvej 

Udvalget blev orienteret om udviklingen i projektet, heriblandt et revideret og specificeret budget. Udvalget 

drøftede projektet og besluttede ikke at støtte en udvidelse af budgetrammen for projektet. 

 

7. Evaluering af puljer 

Udvalget havde indledende drøftelser og besluttede at udsætte punktet til et fremtidigt møde. 

 

8. Første drøftelse af udvalgets strategiske indsatser 

- Alternative stemmer: opfølgning på Open Architecture kontakt 

Udvalget er blevet orienteret om den indledende kontakt med den mulige samarbejdspartner og besluttede at 

afholde et teams-møde med den mulige samarbejdspartner forud for næste udvalgsmøde. 

 

9. Anden drøftelse af udvalgets strategiske indsatser 

- Børn og unges møder med arkitektur 

Udvalget orienterede sig i og drøftede mulige samarbejdspartnere på børn og unge-området.  

Udvalget besluttede at invitere til et teams-møde med en mulig samarbejdspartner forud for næste 

udvalgsmøde. 

 

10. Meddelelser 

- Intet til punktet 

 

11. Næste møde 

Josephine Michau inviteres til næste udvalgsmøde den 24. februar 2023 for at give en status på arbejdet med 

den danske pavillon til Venedig Biennalen. 



 

Side 4 

Christen Obel inviteres til næste udvalgsmøde den 24. februar 2023 for at hilse på udvalget og drøfte 

samarbejdet med Obel Fonden om Can Lis. 

Udvalget besluttede at indlede fremtidige møder med en bordrunde. 

12. Eventuelt 

- Intet til punktet 

 

13. Mødets gang 

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.  
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