
 

20. juni 2018 

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

 

Statens Kunstfonds [Udvalg] 

Møde nr. 5 

Mødedato: 26.06.2018 

Tidspunkt: kl.11:30-16:30 

Sted: Lokale Frederikholms kanal 28 hos Jens 

Thomas Arnfred. 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Ellen Braae, Kathrin Gimmel, Jens Thomas Arnfred 

Afbud fra udvalget:  

Boris Brorman Jensen, Mads Bjørn Hansen 

Til stede fra Slots- og kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn, Anton Bech Jørgensen (referent).  

Morten Nyboe deltog under punkt 9 

Godkendt af udvalget den: 26-06-2018 

Dagsorden 

 

1. Dagsordnen blev godkendt 

2. Beslutninger siden sidste møde 

- Intet under dette punkt 

 

3. Økonomi  

 

- Udvalget besluttede at afsætte 3 mio. til puljer og 3 mio. 

til egne initiativer i 2018.  

 

- Udvalget drøftede plan for disponeringen af midler til eg-

ne initiativer for den fireårige periode. 

                                                                                     

4. Nyt fra bestyrelsen  

-       Formand Ellen Braae meddelte nyt fra bestyrelsen:  

Bestyrelsen har drøftet det tværgående pilotprojektet 

v. Steengårdsvej i Esbjerg. Ellen Braae meddelte, at 

hun har tilkendegivet, at udvalget gerne vil indgå i di-

alog omkring projektet v. Steengardsvej i Esbjerg og 

at udvalget endvidere gerne vil benytte projektet til at 

udbygge samarbejdet med Legatudvalget for Billed-
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kunst 

                                            

5. Diskussion af vision og strategi  

Udvalget besluttede at der skal udarbejdes et nyt udkast 

på baggrund af udvalgets kommentarer. Udkastet skal 

godkendes skriftligt efterfølgende. 

 

6. Beslutning om definition af kunstneriske kvalitetskriteri-

er  

Udvalget besluttede at der skal udarbejdes et nyt udkast 

på baggrund af udvalgets kommentarer. Udkastet god-

kendes i skriftligprocedure. 

 

 

7. Drøftelse om puljer og tildelingskriterier 

 

- Udvalget besluttede at sætte svarfristen på alle an-

søgninger til 2 måneder.  

 

- Udvalget besluttede at der skal udarbejdes nye ud-

kast til puljebeskrivelser på baggrund af udvalgets 

kommentarer. Beskrivelserne godkendes i skriftlig-

procedure. 

 

 

8. Beslutning om afslagsbrev  

Udvalget besluttede at der skal udarbejdes et nyt udkast 

på baggrund af udvalgets kommentarer. Udkastet god-

kendes i procedure. 

 

9. Orientering om Chicago Biennalen v. Morten Nybo (in-

ternationale afdeling) 

- Morten Nybo fra den internationale afdeling oriente-

rer om Chicago biennalen 

 

10. Orientering om projekt By i bedre balance v. Stengårds-

vej og muligheder for tværfagligt samarbejde m. billed-

kunstudvalget.  

- Udvalget drøftede materiale ang. projektet fra pro-

jektrådgiver (bilag f). 

  

11. (kl 14:10) Drøftelse af projekt 

 

11.1Drøftelse af fremdriftsplan for projekt - v. oplæg af Jens 

Thomas. 

- Jens Thomas Arnfred orienterede udvalget om den for-

mulerede fremdriftsplan (bilag G) 

 

- Udvalget besluttede, at Jens Thomas Arnfred skal ud-

arbejde et 1-sides brief om projektet, til brug for den vide-

re projektudvikling. 
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12.  Drøftelse af projekt 

13. Oplæg v. Ellen  

- Punktet udsættes. 

 

14. Meddelelser  

- Der er indløbet en orientering om nedsættelsen af 

tværgående udvalg for talentindsats. Udvalget er 

blevet bedt om at udpege et medlem til udvalget. 

  

Udvalget udpegede Jens Thomas Arnfred som med-

lem af det tværgående udvalg for talentindsats.  

 

- Der er indløbet en invitation fra Statens kunstfonds 

Legatudvalg for Billedkunst, der har indgået et sam-

arbejde med Varde kommune om udviklingen af Ho 

havn. Legatudvalget for Billedkunst har inviteret arki-

tekturudvalget til en besigtigelse af stedet og et dia-

log møde med lokale aktører med henblik en senere 

beslutning om eventuelt samarbejde. 

 

Udvalget besluttede at Kathrin Gimmel deltager i be-

sigtigelsen og mødet.    

 

15. Eventuelt  

- Intet under dette punkt 

16. Mødets gang 

- Intet under dette punkt 

 

 


