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Referat
Godkendelse af dagsorden
- udvalget godkendte dagsordenen
2. Beslutninger siden sidste møde
- intet til punktet
3. Meddelelser
- Offentliggørelsen af tildelinger og modtagere af arbejdslegater.
- Offentliggørelse af særpulje.
4. Nyt fra bestyrelsen
- intet til punktet.
5. Økonomi
- Udvalget tog sekretariatets orientering om økonomi til efterretning.
6. Drøftelse hædersydelse
-

Udvalget drøftede kandidater til indstilling til hædersydelser.
Udvalget drøftede indstillingstekster for de respektive kandidater.

Udvalget besluttede at:
- At fordele opgaven med at formulere indstillingstekster blandt udvalgsmedlemmerne.
- At tage stilling til de endelige indstillinger af kandidater og medfølgende indstillingstekster på
næstkommende udvalgsmøde d. 10.06.2021.
7. Drøftelse Dristighedspris
-

Udvalget drøftede kandidater til dristighedsprisen 2021.

Udvalget besluttede at:
- Udvalget besluttede at skrive motivationstekster for kandidater.
- Udvalget besluttede at træffe endelig beslutning om tildelingen af prisen på næstkommende
udvalgsmøde d. 10.06.2021.
8. Drøftelse præmiering
Udvalget drøftede værker til præmiering i 2021 - jf. udvalgets vision og Statens Kunstfonds
visioner.
.
Udvalget besluttede at:
-

Udvalgsmedlemmerne individuelt eller sammen vil besøge de kandiderende værker.
På baggrund af besøg ved værkerne, vil udvalget formulere motivationstekster til drøftelse på
udvalgsmøde d. 10.06.2021.

9. Puljeevaluering
-

Udvalget evaluerede og drøftede puljer og puljeformuleringer. Udvalget konkluderede at man
er tilfredse med puljerne, puljeformuleringerne og puljeafgrænsningerne. Udvalget lægger
vægt på, at de nuværende puljeformuleringer har ført til en stigning i antallet af ansøgere set
over udvalgets samlede udvalgsperiode. Udvalget drøftede i lyset af Covid-19 og
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-

bæredygtighedshensyn dog, hvordan udvalget kunne foretage meningsfulde justeringer af
puljen for rejselegater. Udvalget ønsker i højere grad at opfordre til:
Faglige og tværfaglige møder
At man rejser i grupper
Overvejer, hvordan rejsen kan foretages mest bæredygtigt hensigtsmæssigt.
Overvejer, hvordan rejsen kan programsættes med et veldefineret fagligt indhold. Det kan
eksempelvis være i mødet med lokale og faglige aktører.

Udvalget besluttede at:
- Bede sekretariatet udfærdige en ny formulering af puljen for rejselegater.
10. Drøftelse plakatudstilling
- Udvalget drøftede en overdragelse af plakatudstillingen.
- Udvalget foretog en markedsanalyse - jf. gældende retningslinjer - og drøftede tre aktører for
en mulig overdragelse af plakatudstillingen. Udvalget drøftede kandidaternes relevans ud fra
en overordnede vurdering af deres kompetencer, erfaring med samarbejde med kandidaterne
samt kandidaternes evne til at løfte det overordnede formål med plakatudstillingen: at fremme
dansk arkitektur internationalt. Herunder en vurdering af kandidaternes evner i forhold til at:
opsætte udstillingen i flere lande med lokale tilpasningen; foretage en digitaliseringen af
udstillingen med sprogversioneringer; at opsætte udstillingen i Danmark inklusiv evt.
indsamlede internationale bidrag. Udvalget drøftede fordele og risici forbundet med et valg af
de respektive kandidater.
Udvalget besluttede at:
- Vælge den aktør, som udvalget efter deres vurdering fandt bedst evner at løfte formålet med
udstillingen samt at kunne foretage opsætninger i flere lande med lokale tilpasninger,
gennemføre en digitalisering med sprogversioneringer og endeligt at opsætte udstillingen i
Danmark med evt. international bidrag. Udvalget har lagt vægt på at vælge en kandidat, som
har et godt internationalt netværk til relevant internationale aktører og som vil kunne formå at
lave lokale tilpasning med en forståelse for den lokale kontekst og relevante lokale aktører.
- Udvalget gav sekretariatet mandat til at gå videre med udformningen af de formelle rammer
for overdragelsen af udstillingen til den valgte aktør.
11. Næste møde
- udvalget ønsker at drøfte overlevering til det kommende udvalg på næste møde.
12. Eventuelt
- intet til punktet.
13. Mødets gang
- udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.
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