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Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg 

Møde nr. 9 

Mødedato: 07.11.2018 

Tidspunkt: kl. 11.15-16.00 

Sted: Lokale 2, H.C. Andersens Boulevard 2 

Slots- og Kulturstyrelsen.  

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget:  

Jens Thomas Arnfred, Ellen Braae, Boris Brorman (fra kl. 12.00-13.00;14.00-16.00), Kathrin Susanna 

Gimmel, Mads Bjørn Hansen.  

 

Afbud fra udvalget:  

Boris Brorman (fra kl. 11.15-12.00;13.00-14.00) – grundet udvalgsmøde i tidsskriftstøtteudvalget. 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn (kl. 12.00-14.00), Anton Bech Jørgensen (referent) 

 

Tilstede i øvrigt: 

V. Pkt. 7 Christen Obel fra Obelfondet.   

 

Godkendt af udvalget den: 

3. december 2018 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde  

- Ingen beslutninger siden sidste møde  

 

3. Meddelelser 

- Enhedschef Lone Ravn meddelte om den nye centerstruktur i Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

4. Økonomi 

- Udvalget godkendte det opdaterede budget for 2018. 

- Udvalget besluttede at restmidler fra Can Lis puljen afsættes til Can Lis puljen og  

       at øvrige restmidler fra 2018 skal afsættes til formidling. 

-     Udvalget godkendte budgetudkast for 2019 med følgende ændring: der skal afsættes  

      300.000 kr. i alt til Can Lis og tilsvarende mindre afsættes til formidling’. 

 

5. Nyt fra bestyrelsen 

- Formand Ellen Braae orienterede om nyt fra bestyrelsen.    
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6. Beslutning om årshjul 2019 

- Udvalget godkendte årshjul for 2019.  

 

7. Møde m. Christen Obel ang. Can Lis 

- Udvalget drøftede Can Lis puljen med Christen Obel. 

- Udvalget besluttede på mødet at udvide samarbejdet m. Obelfondet ved, såfremt der yt-

res ønske herom, at bistå med midler til rådgivning ang. vedligeholdelse af Can Lis - efter 

forhandling af næste samarbejdskontrakt.  
                                

8. Beslutning ang. præmieringer 

- Udvalget drøftede præmieringer og besluttede, at hvert udvalgsmedlem skal medbringe 

indstillinger til udvalgsmøde d. 5.12.2018. 

- Udvalget besluttede at afsætte midler til udformningen af en præmieringsplatte i budgettet 

for 2019 og at man vil anmode Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design om input med 

bud på, hvem der kan løfte opgaven. 

 

9. Drøftelse ang. Projekt ’Fælledskab’  

- Udvalget drøftede projekt ’fælledskaber’  

- Udvalget besluttede at der skal udarbejdes en skærpet projektbeskrivelse – sekretariatet 

varetager opgaven. 

- Udvalget besluttede at indbyde DAC til at varetage følgende opgaver i forbindelse m. Fæl-

ledskabs projektet: Chicago Biennale bidraget og Travel and Talk program til Detroit og 

Chicago. 

- Udvalget besluttede at invitere repræsentanter fra DAC til udvalgsmøde d. 5. december 

for at drøfte samarbejdet ang. Chicago Biennalen og Venedig Biennalen. 

 

10. ’Fælledskab’ Orientering ang. Projekt alm. boliger  

- Udvalget drøftede procesplan fremlagt af Nord og besluttede at komme med kommentarer 

til den fremlagte plan – Sekretariatet videregiver kommentarer. 

 

11. Drøftelse ang. projekt v. Ho havn  

- Udvalget besluttede, at man gerne vil indgå i et tværfagligt samarbejde med  

       Legat udvalget for Billedkunst ved Ho havn ved at støtte med honorar til  

       Landsskabsarkitekt på 75.000 kr. – midler hertil afsættes fra ’Travel and Talk’ puljen.  

- Udvalget besluttede at man vil tilbyde kunstneren og landskabsarkitekten at tilkoble 

       en ’Travel and Talk’ tur til projektet, og at udvalget vil udvælge mulige destinationer. 

- Udvalget traf beslutning om kandidat til opgaven med at lave et skitseprojekt. 
 

12. Drøftelse ang. Travel and Talk 

- Udvalget besluttede at tilbyde et ’Travel and Talk’ i forbindelse med projektet ved Ho havn 

og, at udvalget vil udvælge en række mulige destinationer for rejsen – og at midler hertil 

afsættes fra ’Travel and Talk’ puljen. 

- Udvalget besluttede at sammenkoble et Travel and talk program til Fælledskabs projektet 

og 

- Udvalgets engagement i Chicago Biennalen – og at midler hertil afsættes fra ’Travel and 

Talk’ puljen.   
 

13. Næste møde 

- Udvalget drøftede punkter til næste møde. 

 

14. Eventuelt 

- Intet til punktet.  
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15. Mødets gang 

- Udvalget var tilfredse med mødets gang. 
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