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Gæster: 
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Lone Ravn (punkt  7,8,9) 

Godkendt af udvalget den: 03.12.2019 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

- Udvalget godkendte dagsordenen. 
2. Beslutninger siden sidste møde  

- Udvalget godkendte via skriftlig procedure model for samarbejdsaftale m. Realdania om 

projektet Boliglaboratoriet. 

- Udvalgte besluttede via skriftlig procedure at give afslag til ansøgning til Can Lis 

SKALP32.2019-0071. 

3. Meddelelser  

- Ny hjemmeside og design lanceret. 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Formanden berettede om nyt fra bestyrelsen, herunder: 

27. november 2019 

 

 

Legat- og Projektstøtte- 

udvalget for Arkitektur 

Møde nr. 19 

Mødedato: 27.11.2019 

Tidspunkt: kl. 11.15-16.30 

Sted: Lokale 1, 5. sal 



 

Side 2 

- Bestyrelsen beslutning om at tillade at hædersydelsesmodtagere forsat 

har mulighed for at søge arbejdslegater. 

- Statens Kunstfonds missioner og visioner.  

- Ansættelse af ny kommunikationschef. 

- Statens Kunstfonds projekt ved Stengaardsvej i Esbjerg. 

- Kunstpakker. 

 

5. Økonomi 

- Punktet udsat til næste d. 4.12.  

6. Drøftelse af afslagsbegrundelser 

- Udvalget evaluerede og drøftede afslagsbegrundelserne.  

- Udvalget besluttede i højere grad at arbejde med at tilføje specifikke begrundelser, når 

der gives afslag. 

- Udvalget besluttede at tilføje yderligere formuleringer til deres afslagsbegrundelser. 

Udvalget vil således fremover benytte følgende standard afslagsbegrundelser: 

 

Begrundelse 1 

Udvalget har vurderet, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til de kriterier om 

kvalitet i den kunstneriske produktion, som det siddende udvalg har valgt at lægge vægt 

på. 

 

Begrundelse 2  

Udvalget har vurderet, at ansøgningen er interessant og falder inden for udvalgets 

kriterier. Desværre må udvalget, med de begrænsede økonomiske midler der er til 

rådighed, foretage en hård prioritering. Det indebærer, at kun de ansøgninger, det 

siddende udvalg finder bedst lever op til udvalgets kriterier for kunstnerisk kvalitet, kan 

imødekommes. 

 

Begrundelse 3  

Udvalget har vurderet, at ansøgningen er interessant og falder inden for udvalgets 

kriterier.  Desværre må udvalget med de begrænsede midler, der er til rådighed foretage 

en hård prioritering. Derfor har udvalget forholdt sig til, hvad du i øvrigt har modtaget eller 

modtager af anden statslig kunst-støtte, og har på den baggrund skønnet det rimeligt at 

prioritere andre ansøgere frem for dig i denne ansøgningsrunde. 

 

Begrundelse 4 

Udvalget har vurderet, at det ansøgte projekts form og indhold ikke er tilstrækkeligt 

udviklet 

 

Begrundelse 5  



 

Side 3 

Udvalget har vurderet, at indholdet i det ansøgte er interessant, men finder ikke formen 

tilstrækkeligt udviklet.  

 

Begrundelse 6  

Udvalget har vurderet, at indholdet i det ansøgte ikke er tilstrækkeligt udviklet  

 

Begrundelse 7  

Udvalget har vurderet, at ansøgningen ikke er komplet og kan derfor ikke tage stilling til 

ansøgningen.  

 

Begrundelse 8 

Udvalget har vurderet, at projektet ligger uden for Statens Kunstfond Legat- og 

Projektstøtteudvalg for Arkitekturs støtteområde. 

 

 

7. Møde m. sekretariatet for UIA2023 – v. Annette Blegvad og Tony Bech   

- Udvalget modtog orientering ang. UIA2023 v. Annette Blegvad og Tony Bech 

- Udvalget tilkendegav en interesse i at undersøge muligheder for relevant samarbejde med 

UIA2023 sekretariatet og være i løbende dialog herom. 

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

- Udvalget drøftede mulige løsninger til rummet mellem Koch salen og Brummer salen og 

forslag til formidlings aktiviteter. Udvalget vil endvidere, på opfordring fra kurator, komme 

med forslag til deltagere til åbningspanel i Venedig. 

- På baggrund af drøftelserne om projektet, tilkendegav udvalget endvidere et ønske om, at 

sekretariatet skærper tilsynet med DAC yderligere med henblik på en gennemsigtig og 

tydelig arbejdsfordeling mellem DAC og kurator. Herunder niveau i opgaveløsning. 

- Udvalget besluttede at invitere Marianne Krogh til først kommende møde i januar 2020. 

9. Orientering om proces for projekt boliglaboratoriet v. Nord  

- Udvalget modtog orientering om processen for projektet fra Nord. 

- Udvalget drøftede projektet og besluttede, at følgende elementer skal videreudvikles: 

kommunikationsstrategi, projektorganisering og ansøgningsprocedure, herunder særligt 

spørgsmålet om, hvorvidt der kan ansøges i teams. 

- Udvalget ønsker endvidere at informere boligministeren om projektet v. et møde. 

Sekretariatet arrangerer mødet. 

- Udvalget og Nord fastlagde datoen for første dialogmøde m. eksterne til d. 21.01.2020. 

10. Behandling af ansøgninger 

- Udvalget genbehandlede ansøgninger. Udvalget besluttede at give: 

 Skalp31.2019-0065 afslag  

 Skalp31.2019-0069 afslag  

 Skalp31.2019-0118 afslag  



 

Side 4 

- Udvalget drøftede anmodning om samarbejde og ansøgning fra Nationalpark 

Skjoldungernes land. Udvalget besluttede at give tilskud til projektet på 50.000 kr. til 

honorar til en landskabsarkitekt, samt at levere bud på tre kandidater til opgaven. 

 

11. Næste møde d. 4 december 

- På dagsordenen: 2-årig status, evaluering af strategi, Can-Lis, regnskab 2019, budget 

2020, årshjul 2020.  

12. Eventuelt 

- Intet til punktet. 

13. Mødets gang 

- Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang. 

 

 


