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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Jens Thomas Arnfred, Ellen Braae, Kathrin Susanna Gimmel. 

Afbud fra udvalget: 

Boris Brorman Jensen, Mads Bjørn Hansen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Godkendt af udvalget den: 16.12.2019 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Udvalget godkendte dagsordenen.  

2. Beslutninger siden sidste møde  

- Intet til punktet.  

3. Meddelelser  

- Jens Thomas Arnfred repræsenterede udvalget ved Statens Kunstfonds Hædersydelses 

prisfest. 

4. Nyt fra bestyrelsen 

- Intet til punktet. 

5. Indstilling af medlem til bestyrelsen på KADK 

- Udvalget besluttede at: udpege medlem til bestyrelsen for KADK.  

6. Halvvejsevaluering tema 1: status strategiske initiativer og puljer  

4. december 2019 

 

 

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur 

Møde nr. 20 

Mødedato: 20.04.12 

Tidspunkt: kl. 11.15-17 

Sted: Lokale 2, 5. sal  



 

Side 2 

Strategi og Puljer  

- Udvalget drøftede status på udvalgets strategiske initiativer og puljer (tiltag i forbindelse 

hermed er anført under pkt. 7). Udvalget gav udtryk for, at der ønskes en skærpet indsats 

over for børn og unge samt formidling af arkitektur i hele landet. Hertil vil udvalget 

tydeliggøre udvalgets fokus på miljøbevidsthed yderligere. Endelig ønsker udvalget 

tydeliggøre udvalgets mission om at prioritere ’overraskende og tankevækkende 

ansøgninger’ for at opfordre ansøgere til i højere grad at kvalificere ansøgninger i denne 

retning.  

Boliglaboratoriet 

- Udvalget drøftede det strategiske initiativ projektet boliglaboratoriet. Udvalget gav udtryk 

for at de finder det vigtigt, at motivationen for og engagementet i projektet kommunikeres 

til ansøgere, for også i relation til dette specifikke projekt at understøtte udvalgets 

missionspunkt om at prioritere ’overaskende og tankevækkende ansøgninger’. 

Chicago Arkitektur Biennale  

- Udvalget drøftede engagementet i Chicago arkitektur Biennale i 2019. Udvalget anførte 

følgende erfaringer i relation til et evt. engagement i 2021 biennalen:  

- Der er et behov for at have endnu tættere lokale samarbejdspartnere, der kender de 

lokale betingelser.   

- Der skal være et stærkere fokus på at lære fra Chicago og det stærke civile engagement.  

- Udvælgelse skal forsat ske gennem et open call.  

- Det danske bidrag skal forsat være et rum for eksperimenter.  

Venedig Biennale 

- Udvalget drøftede engagementet i det danske bidrag til Venedig biennalen for arkitektur. 

Sekretariatet udsender særskilt tekst herom skriftligt til udvalget.   

      Can Lis:  

- Udvalget ønsker at samle ansøgningsrunden til én gang om året samt at benytte en 

venteliste.  

 

7. Tema 2 halvvejsevaluering: evaluering og justering af strategi og puljer 

 Puljer  

- Udvalget gav udtryk for et ønske om at fastholde de nuværende puljer som de er. Men 

ønsker at skærpe puljebeskrivelsen i forhold til ønsket om at understøtte overraskende 

ansøgninger. Hertil skal der indgå et referencelin til tidligere års tildelinger, så ansøgere 

får en idé om, hvilke beløbstørrelser der realistisk kan søges om.  

- Udvalget ønsker i 2020 budgettet overordnet at benytte flere midler til projektstøttepuljen 

og færre til puljen for rejselegater. En nærmere disponering af puljemidlerne drøftes på 

udvalgsmøde forud for forårstildelingsrunden 2020.   



 

Side 3 

- Udvalget gav udtryk for at det ønskes at udvalgets mission om at prioritere ’overraskende 

og tankevækkende ansøgninger’ tydeligøres, for at opfordre ansøgere til i højere grad at 

kvalificere ansøgninger i denne retning. Udvalget drøftede at benytte følgende virkemidler 

hertil, at: skærpe de generelle puljebeskrivelser, gå mere i direkte dialog med ansøgere v. 

dialogmøder og styrke deres tilstedeværelse i hele Danmark. 

Boliglaboratoriet: 

- Udvalget drøftede, hvordan det det politiske niveau kan tales op i relation til projektet. Det 

blev foreslået at der afholdtes en workshop for udvalget m. tema om bygningsreglement 

og almen boligloven (d.16/1 i forlængelse af udvalgsmøde) – sekretariatet beder om 

navne evt. deltagere. Samtidig ønsker udvalget at orientere boligministeren om projektet 

ved et møde. 

- Udvalget drøftede, om der skal lokaliseres samarbejdspartnere for at løfte 

formidlingsdelen. 

Chicago Arkitektur Biennale  

- Udvalget tilkendegav interesse for at skabe et bidrag til Chicago Arkitektur Biennale 2021 i 

samarbejde m. Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og design og evt. 

billedkunstudvalget  

- Udvalget besluttede at: sekretariatet skal igangsætte samtaler med projektstøtteudvalget 

for kunsthåndværk og design ang. et samarbejde om et fremtidigt bidrag.    

Travel and Talk:  

- Udvalget ønsker at udvikle yderligere Travel and Talk ture. Mulige destinationer og emner 

drøftes på udvalgsmøde primo 2020.  

Commons and Communities symposium  

- Udvalget besluttede at: der skal følges op på ’poster-udstillingen’ der blev udført i 

forbindelse med symposiet. Men ønsker at der skal kobles en ny grafiker på og indhentes 

tekster fra udvalgte oplægsholdere.  

Esbjerg 

- Udvalget besluttede at: sekretariatet skal undersøge mulighederne for at indgå i projektet 

med et evt. udvekslingsprogram, hvor man trækker på erfaringerne fra Travel and Talk 

programmet. 

8. Can Lis-aftale 

- Udvalget besluttede at: forsætte en aftale med Obelfondet, men ønsker samtidig spørge 

til, hvad prisen vil være såfremt, man ønsker at fastholde de nuværende perioder.  

9. Økonomi: regnskab 2019 og budget 2020 

- Udvalget godkendte regnskab for 2019 

- Udvalget godkendte budget for 2020 

- Udvalget besluttede at: benyttede optøede midler til rejser til Japan.  



 

Side 4 

- Udvalget besluttede at: yderligere restmidler fra regnskabet 2019 skal gå til projektet 

boliglaboratoriet.  

10. Behandling af ansøgning 

- Udvalget besluttede at behandle ansøgningen ved skriftlig procedure. 

11. Næste møde – Årshjul 2020  

- Udvalget godkendte årshjulet med mindre ændringer.  

12. Eventuelt 

- Intet til punktet.  

13. Mødets gang 

- Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.  

14. Møde m. Nina Kovsted Helk (Realdania) 

- Udvalget drøftede boliglaboratoriet projektet og partnerskabet med Realdania med Nina 

Kovsted Helk.  

 


