
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 
Jens Thomas Arnfred, Ellen Braae, Mads Bjørn Hansen, Boris Brorman Jensen 

Afbud fra udvalget: 
Katrin Susanna Gimmel 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Anton Bech Jørgensen (referent)  

Godkendt af udvalget den: 17.06.21 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 11:05 
2. Beslutninger siden sidste møde 
3. Meddelelser 
4. Nyt fra bestyrelsen 
5. Økonomi 
6. Drøftelse hædersydelse 
7. Orientering om CAB - møde m. Soil-lab 
8. Drøftelse Dristighedspris 
9. Drøftelse præmiering 
10. Opfølgning på puljeevaluering 
11. Drøftelse overlevering 
12. Næste møde – Årshjul 2021  
13.  Eventuelt 
14.  Mødets gang 
 

 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden 

10. juni 2021 
 
 

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur 
Møde nr. 33 

Mødedato: 10.06.2021 
Tidspunkt: kl. 11.15-17 

Sted: Grønnegade 2, Svendborg  



Side 2 

- Udvalget godkendte dagsordenen.  

2. Beslutninger siden sidste møde  

Godkendelse af projektændring SKALP30.2021-0033 

Godkendelse af projektændring SKALP30.2018-0052 

Godkendelse af tilsagn til DKI, SKALP20.2021-0005 

  

3. Meddelelser  

- Udvalgsleder Ellen Braae meddelte udvalget, at Bestyrelsesleder Michael 

Bojesens i weekenden forud for mødet havde anmodet ministeren om at blive 

afbeskikket og at ministeren har imødekommet anmodningen. 

Vicebestyrelsesleder Phie Ambo er efterfølgende blevet udpeget som ny 

bestyrelsesleder for Statens Kunstfond.  

- Ellen Braae berettede om en henvendelse fra Dreyers Fond.  

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Udvalgsleder Ellen Braae berettede om nyt fra bestyrelsen, herunder:  

-  Status på bæredygtighedsindsatsen  

- Orientering om status for forskningssamarbejde med Norsk Kulturråd  

- Beslutning vedr. drømmestipendier 

- Drøftelse af udvikling af Statens Kunstfonds støtte til digital kunst  

- Drøftelse af strategiske indsatser  

- Godkendelse af revideret forretningsorden for udvalgene og bestyrelsen  

- Orientering om proces for håndtering af delvise tilsagn  

- Status for kommunikation og beslutning om kommunikation af Hædersydelser 2021  

- Orientering om Huskunstnerordningen-Artist in Residence  

- Evaluering Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite  

- Beslutning om Tidsskriftstøtten 

 

5. Økonomi 

- Udvalget modtog orientering om budgettet. Med tilskud til SKALP20.2021-0005 afsluttes 

projektkontoen for fælledskaber.   

- Udvalget tog orientering om økonomi til efterretning. 

 

6. Drøftelse hædersydelse 

- Udvalget drøftede kandidater til indstilling til hædersydelser. 

 

Udvalget traf beslutning om: 

- Indstilling af kandidater til fire ledige hædersydelser. 



Side 3 

- At godkende de endelige motiveringstekster ved skriftlig procedure. 

 

7. Orientering om CAB - møde m. Soil-lab 

- Udvalget afholdt møde med Soil-lab, holdet bag det danske bidrag til Chicago Arkitektur 

Biennalen. Soil-lab orienterede udvalget om projektets fremskridt og arbejdet med at 

udfærdige det danske bidrag. Udvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte glæde 

over projektets fremskridt og Soil-labs indsats. 

 

8. Drøftelse Dristighedspris 

- Udvalget drøftede kandidater til Dristighedsprisen samt motiveringer for de respektive 

kandidater. 

- Udvalget drøftede ønsker til kommunikation af årets modtagere. 

 

Udvalget traf beslutning om: 

- At tildele dristighedsprisen til modtagere i 2021. 

- At prisen skal overrækkes på ’Arkitekturens dag’ 2021, i forbindelse med arrangementer på 

dagen.   

 

9. Drøftelse præmiering 

- Udvalget drøftede værker til præmieringer samt motiveringer for at præmiere de respektive 

værker. 

- Udvalget drøftede en overordnet tematik for udvalgets præmieringer i 2021.  

 
Udvalget traf beslutning om: 

-  præmiering af værker og proces for udfærdigelse af motiveringstekster. Udvalget træffer 

beslutning om de endelige motiveringstekster ved skriftlig procedure. 

  
10. Opfølgning på puljeevaluering  

- Udvalget drøftede opfølgning på puljeevaluering, herunder oplæg til ny formulering af 

puljebeskrivelse til puljen for rejselegater.  

Udvalget traf beslutning om: 

-  At den endelig puljebeskrivelse til puljen for rejselegater godkendes ved skriftlig procedure. 

 

11. Drøftelse overlevering 

- Udvalget drøftede væsentlige punkter og erfaringer til overlevering til det kommende 

udvalg.  

Udvalget traf beslutning om: 

- At drøftet punktet på næste udvalgsmøde d. 2. 9. 2021. 



Side 4 

 

12. Næste møde – Årshjul 2021  

Næste udvalgsmøde:2. september 2021 

13. Eventuelt 

Intet til punktet  

14. Mødets gang 

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang. 
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