
 

 

Referat 

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

Afbud fra udvalget: 
Kathrin Susanna Gimmel  

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Anton Bech Jørgensen (referent), Sara Thetmark (punkt 7), Agnes Vilén (punkt 9,10,11) 

Godkendt af udvalget den: 26.08.21 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde  

3. Meddelelser  

4. Nyt fra bestyrelsen 

- Sammen om kunsten 

- Bæredygtighed 

- Drømmestipendier 

- tidskriftstøtte 

 

5. Økonomi 

6. Drøftelse hædersydelse 

7. Orientering om CAB  

8. Drøftelse Dristighedspris 

9. Drøftelse præmiering 

10.  Ny procedure for delvise og betingede tilsagn  

19. august 2021 
 
 

Legat- og Projektstøtteudvalget for arkitektur   
Møde nr. 34 

Mødedato: 19.08.21 
Tidspunkt: kl. 11-16.30 

Sted: Lokale 2, 5. sal SLKS 



Side 2 

11. Drøftelse overlevering 

12. Næste møde – Årshjul 2021  

13. Eventuelt 

14. Mødets gang 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden 

- Udvalget godkendte dagsordenen.  

 

2. Beslutninger siden sidste møde 
Udvalget har godkendt en ændringer på følgende sager: 

- SKALP31.2020-0107 

- SKALP31.2020-0108 

 
3. Meddelelser  
Sekretariatet meddelte at: 

- Invitationer til Statens Kunstfonds bæredygtighedsseminar er sendt ud 

- Rejse i forbindelse med den udskudte åbning af det danske bidrag til Venedig Biennalen bliver med 

deltagelse af: Ellen Braae og Jens Thomas Arnfred. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 
Udvalgsleder Ellen Braae orienterede om nyt fra bestyrelsen, herunder: 

- Sammen om kunsten og en ny runde af samarbejdet med Norsk Kulturåd.  

- Kunstfondens planlagte bæredygtighedsworkshop 

- Drømmestipendier og bestyrelsesbeslutning om nedsættelse af et mindre udvalg til udarbejdelse af 

ansøgningsvejledning 

- Bestyrelsens beslutning om at bede styrelsen udarbejde en kortlægning af Kunstfondens støtte til 

tidskrifter.   

 
5. Økonomi 
Sekretariatet orienterede om økonomi  

- Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Drøftelse hædersydelse 
 

Inhabilitet:  

- Udvalgsmedlem Boris Brorman Jensen var inhabil i forhold til en af de motiverede kandidater og deltog 

ikke i drøftelsen af indstillingen af den pågældende kandidat. 

Drøftelse: 
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- Udvalget drøftede kandidater til indstilling til hædersydelser samt formulering af motiveringer for de 

respektive kandidater.  

Udvalget besluttede at:  

- Udvalget traf beslutning om fire kandidater til indstilling til hædersydelser.  

- Udvalget traf beslutning om formulering af motivering for de fire respektive indstillinger. 

 
7. Orientering om CAB 

Orientering:  

- Sekretariatet orienterede om status på det danske bidrag til Chicago arkitektur biennale samt at ingen 

udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage ved åbningen grundet indrejserestriktioner. Dertil 

orienterede sekretariatet udvalget om mulighed for at søge det internationale kulturpanel om yderligere 

midler til at dække de ekstra-omkostninger, der er bl.a. er opstået i forbindelse med Covid-19 situationen. 

- Udvalget tog orientering til efterretning. 

Udvalget besluttede at:  

- Give sekretariatet mandat til at udarbejde en ansøgning til det Internationale Kulturpanel om yderligere 

midler.  

- Udarbejde en besked fra udvalget til kunstnerne og holdet bag det danske bidrag, i fraværet af 

muligheden for udvalgets tilstedeværelse ved åbningen.  

 

8. Drøftelse Dristighedspris 
Drøftelse:  

- udvalget drøftede kandidater til årets dristighedspris samt offentliggørelse af modtagerne. 

 
Udvalget besluttede at:  

- Give dristighedsprisen 2021 til to kandidater. 

- Give begge kandidater 50.000 kr. medfølgende prisen. 

- Bede sekretariatet kontakte modtagerne og organisere offentliggørelse af årets prismodtagere. 

 
9. Drøftelse præmiering 
Drøftelse:  

- Udvalget drøftede egnede kandiderende værker til præmiering samt at begrænse antallet til fire 

kandidater.  

- Udvalget drøftede formuleringer af begrundelser for præmiering af fire kandiderende værker.  

 

Udvalget besluttede at:  

- Præmiere fire kandidater. 

- Godkende udkast til formuleringer af begrundelser for præmiering af de respektive fire værker, med 

mindre ændringer. 

- Bede sekretariatet kontaktet modtagerne og organisere overrækkelse af præmieringerne. 
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- At bede sekretariatet kontakte arkitektforeningen med henblik på at afklare evt. muligheder for fælles 

kommunikation i forhold til den overordnede tematik.  

 
10.  Ny procedure for delvise og betingede tilsagn  

Orientering: 

- Sekretariatet orienterede udvalget om ny procedure ang. delvise og betingede tilsagn 

Udvalget besluttede at: 

- Udvalget i første ansøgningsrunde med de nye procedure ønsker få de reviderede projektbeskrivelser 

ved betingede tilsagn til godkendelse.  

 

11. Drøftelse overlevering 
Drøftelse: 

- Udvalget drøftede punkter til overlevering  

Udvalget besluttede at:  

- Punktet drøftes igen på næstkommende udvalgsmøde  

 
12. Næste møde – Årshjul 2021  

- Næste møde: tildelingsmøde d. 27-28.10 

 

13. Eventuelt 

- Intet til punktet.  

 

14. Mødets gang. 

- Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang. 
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