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Statens Kunstfonds Legat – og Projektstøtteudvalg for  

Arkitektur 

Møde nr. 02 

Mødedato: 01.02.2018 

Tidspunkt: kl. 12.00 – 16.00 

Sted: møderum 2, 5. sal 

 
REFERAT 

Mødedeltagere: Ellen Braae, Mads Bjørn Hansen, Kathrin Su-

sanna Gimmel, Jens Thomas Arnfred, Boris Brorman, Kim Her-

forth Nielsen 3XN (pkt.3) Lone Ravn (pkt.) Lise Saunte (pkt.6) 

Anders Mejlbjerg (pkt.6) Bo Kolbye (referent) 

 

 

Sagsfremstilling nr.1,2,3,4 

 Godkendelse af dagsorden 1.

- Formanden hører om udvalget kan godkende dagsor-

den, og formanden leder mødet. Der indsættes medde-

lelser som nyt punkt 

Beslutning: Dagsorden godkendt 

 

 

 

 Meddelelser 2.

- Formanden og Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om at 

Praksis Arkitekter har vundet konkurrence om den Frie Ud-

stillingsbygning, udskrevet af Statens Kunstfonds Legatud-

valg for Kunsthåndværk og Design. Konkurrencen blev ud-

skrevet i 2017og Praksis Arkitekter blev inviteret med i kon-

kurrencen i juni 2017. På det tidspunkt var Mads Bjørn Han-

sen ikke udpeget til Statens Kunstfonds Legat- og Projekt-

støtteudvalg for Arkitektur, da han først blev udpeget i de-

cember 2017. 

- Formanden orienterede om sit indlæg i Arkitekten. 

 

 Budget 3.

 - Godkendelse af budget for 2018, revideret budget frem-

lagt på mødet. Budgettet blev godkendt. 

 

 Overlevering fra tidligere udvalg (12.15-13.00) 4.

- Møde med Kim Herforth Nielsen om erfaringsudveksling 

med det tidligere udvalg. 

 

 

 Inhabilitet (13.00 – 13.15) 5.

- Sekretariatet gennemgik inhabilitetsregler og forret-

ningsorden. 

 

 Arbejdet og opgaverne i Legat- og Projektstøtteudvalget 6.

for Arkitektur (13.15-13.45) 

- Lone Ravn gennemgik opgaver og arbejdsfordeling mel-

lem udvalg og sekretariat herunder, formandens opga-

ver, udvalgets opgaver og Slots- og kulturstyrelsens op-
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gaver. 

 

- Udvalget besluttede at bemyndige formanden og Slots- 

og kulturstyrelsen til at træffe afgørelse på udvalgets 

vegne i særlige tilfælde i henhold til af forretningsorde-

nens pargraf 11 stk. 3 & 4.  

 

 Udpegning af udvalgsmedlemmer til Huskunstnerud-7.

valg og Tidsskriftsstøtteudvalg (14.00-14.30) 

-  Lise Saunte og Anders Mejlbjerg orienterer om udvalge-

nes opgaver. 

- Udvalget valgte Boris Brorman Jensen til Tidsskriftsstøtte-

udvalg og Kathrin Susanna Gimmel til Huskunstnerordnin-

gen. 

 

 IKP - internationalt kulturpanel (14.30-15.00) 8.

- Lone Ravn orienterede om det internationale arbejde. 

Udvalget besluttede at invitere Kent Martinussen til næste 

møde og bede om et oplæg om IKP og det internationale 

arbejde på arkitekturområdet. 

 

 Arkitektur Biennalen (15.00 – 15.30) 9.

- Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt udvalget 

ønsker at involvere sig i dansk deltagelse i hovedudstil-

lingen på Arkitektur Biennalen i Venedig. 

- Jens Thomas Arnfred erklærede sig inhabil pga af en 

personlig relation til ansøger. 

- Udvalget valgte at behandle sagen som et selvstændigt 

initiativ og bevilgede 300.000 kr. til den kunstneriske 

udvikling af projektet. 

  

 Ansøgningsbehandling og møder (15.30-15.50) 10.

- gennemgang af procedurer ved ansøgningsbehandling og 

udvalgsmøder. 

- Lone Ravn og Bo Kolbye gennemgik ansøgningsproce-

durer og udvalget kom med ønsker til den praktiske be-

handling.  

 

 Evt. 11.

- praktisk koordinering vedr. udvalgets deltagelse i åbningen 

af Venedig Biennalen. 

 

 Mødets gang 12.

- Intet under dette punkt 


