
 

22. oktober 2019 

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

 

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg 

for Arkitektur 

Møde nr. 18 

Mødedato:22-23.10.2019 

Tidspunkt: d. 22 kl 9.15, d. 23 kl 9.15 

Sted: Lokale 2, 5. sal H. C Andersens Boulevard 2 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

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

Gimmel.  

 

Øvrige deltagende:  

Punkt 6: Jens Masengarb (DAC)  

Punkt 7: Marianne Krogh (kurator Venedig Biennalen), Victoria Diemer (DAC), Simon Harboe (Real 

Dania)  

Punkt 8: Lars Vejen (designer) 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn, Anton Bech Jørgensen (referent)  

Godkendt af udvalget den: 1.11.2019 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

- Sekretariatet tilføjede et nyt punkt til dagsordenen, pkt. 13, drøftelse af udpegning af medlem til bestyrelsen 
af Aarhus arkitektskole 
 

2. Beslutninger siden sidste møde  

- Godkendelse af at Nord undersøger partnerskabsmodeller for Boliglaboratoriet 

-  Godkendelse af tilsagn på 35.000 kr. til ansøgning fra den danske ambassade i Paris  

3. Meddelelser  

4. Nyt fra bestyrelsen 



 

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

Side 2 

5. Økonomi 

- Udvalget besluttede at flytte 341.288 kr. fra SKALP31 rejselegatpuljen til  

SKALP30 projektstøttepuljen, samt 200.000 kr. fra SKALP20 egne initiativer til 

 SKALP30 Projektstøttepuljen.   

6. Overlevering og evaluering af Travel og Talk og Det Danske Bidrag til Chicago Biennalen  

- Udvalget tog i mod overleveringen fra Travel and Talk-turen fra projektleder Jen Masengarb (DAC) 

Suppleret af de deltagende udvalgsmedlemmer.  

- Udvalget udtrykte stor tilfredshed med afviklingen og udkommet af Travel and Talk-turen 

- Ved den fælles evaluering var der enighed om at turen særligt på tre hovedområder havde  

været udbytterig og bidraget med væsentlige erfaringer:  

1) Øget deltagernes kendskab til og forståelse for arbejdet med socialt inkluderede og  

borgerinddragende processer, særligt i forhold til de økonomiske udfordringer og  

mangfoldighed 

2) Givet en bedre forståelse for bottom-up projekter og inklusion i udviklingsprojekter  

3) Fremhævet tværfaglighed som en væsentlig styrke i både de besigtigede projekter, såvel 

som i Travel and Talk-turen som hele. 

7. Møde m. kurator for det danske bidrag til Venedig biennalen Marianne Krogh 

- Udvalget modtog orienteringen. 

- Udvalget formulerede en skriftlig kommentar på baggrund af præsentationen til  

godkendelse ved skriftlig procedure. 

8. Præsentation af skitseprojekt til præmieringsplanket m. Lars Vejen 

- Udvalget drøftede Lars Vejens skitse forslag.  

- Udvalget besluttede at forsætte samarbejdet med Lars Vejen henimod udviklingen af en  

færdig præmieringsplanket. Udvalget traf beslutning om at gå videre med et af skitseforslagene  

og formulerede kommentarer til udvikling af projektet. 

 

9. Arbejdsmiddag m. drøftelse af Boliglaboratoriet    

- Udvalget drøftede projektet og materiale fremsendt af Nord.  

- Udvalget formulerede kommentarer til beslutning ved skriftlig procedure.                       
 

10. Ansøgningsbehandling  

- Udvalget behandlede i alt 36 ansøgninger til Can Lis residency, 64 ansøgninger til rejselegater og  
68 ansøgninger til projektstøtte. 
 

 

11. Næste møde: d. 6 november 

- Udvalget besluttede at afsøge mulighed for at flytte mødet d. 6.november.  

Beslutning om ny dato træffes ved skriftlig procedure. 
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Side 3 

12. Drøftelse udpegning af medlem af bestyrelsen på Aarhus Arkitektskole  

- Udvalget drøftede kandidater til udpegelse af post til bestyrelsen ved Århus Arkitektskole 

til beslutning ved skriftlig procedure. 

 

13. Eventuelt 

- Intet til punktet 

 

14. Mødets gang 

- Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.  

 


