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Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg 

for Arkitektur 

Møde nr. 16 

Mødedato: 20.06. 2019 

Tidspunkt: kl. 16:00-18:00 

Sted: Den danske pavillon, Venedig 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Jens Thomas Arnfred, Ellen Braae, Boris Brorman Jensen, Kathrin Susanna Gimmel, Mads Bjørn 

Hansen,  

 

Afbud fra udvalget:  

Ingen  

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Anton Bech Jørgensen (referent) 

 

Godkendt af udvalget den:  

3. marts 2019 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
- Udvalget godkendte dagsordenen.  

2. Beslutninger siden sidste møde 

- intet til punktet  

3. Meddelelser 

- intet til punktet 

4. Nyt fra bestyrelsen 

- Ellen Braae orienterede om nyt fra bestyrelsen 

5. Økonomi  

- Udvalget tog orienteringen til efterretning  

6. Drøftelse af udvalgets definition af ’arkitekt’ 

- Udvalget besluttede, at Ellen Braae forfatter et udkast til definition på baggrund af udvalgets 

drøftelser 

7. Drøftelse ang. indstilling til hædersydelse 

- Udvalget besluttede, at Ellen Braae skal udfærdige et revideret udkast af motiveringsteksten.  

8. Drøftelse ang. boligprojektet 

- Udvalget drøftede projektet. 

- Udvalget godkendte den fremlagte plan 

 



 

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, Tlf. +45 33 95 42 00, post@slks.dk 

Side 2 

9. Drøftelse af udkommet af inspirationstur i relation til den 

fremtidig udvikling af de danske bidrag til Venedig biennalen 

for arkitektur Biennalen 

- Udvalget drøftede en række anbefalinger til udviklingen af fremtidige danske bidrag til den 

danske pavillon til Venedig Biennalen.  

10. Næste møde 

- Mødet holdes i København d. 21, det skal undersøges om mødet kan rykkes til senere på 

dagen.  

11. Eventuelt 

- intet til punktet.  

12. Mødets gang 

 - udvalget udtrykte generel tilfredshed omkring mødets gang. 
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