16. januar 2020

Legat- og Projektstøtteudvalget
for Arkitektur
Møde nr. 21
Mødedato: 16.01.2021
Tidspunkt: kl. 11.15-16.00
Sted: Lokale

Referat
Til stede fra udvalget:
Ellen Braae, Jens Thomas Arnfred, Mads Bjørn Hansen, Boris Brorman Jensen, Kathrin Susanna
Gimmel
Afbud fra udvalget:
Ellen Braae (punkt 9, kl 16)
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Lone Ravn (punkt 6 og 9), Anton Bech Jørgensen (referent)
Godkendt af udvalget den: 17.02.2020

Dagsorden
1. Beslutninger siden sidste møde
-

Vedtagelse af skrivelse til Kum. ang. DAC

-

Beslutning om ansøgning fra kulturinstituttet i Rio

2. Meddelelser
-

Modtagelse af nye legatudvalg

3. Nyt fra bestyrelsen
4. Økonomi
5. Orientering om regler for rejseafregning
Frokost
6. Møde m. Nord – Orientering om boliglaboratoriet
7. Møde med Lars Vejen – præsentation af model af præmieringsplanket

Statens Kunstfond, Hammerichsgade 14, 1611 København V., tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk

8. Drøftelse af præmieringsplanket
9. Møde m. Kent Martinussen ang. samarbejde m. DAC
10.Præmiering - udsat
11.Næste møde – Årshjul 2020
12.Eventuelt
13.Mødets gang

Referat
1. Beslutninger siden sidste møde
-Udvalget gennemgik beslutninger siden sidste møde.
2. meddelelser
- Ellen Braae meddelte, at hun er blevet kontaktet af direktør i Arkitektforeningen Lars Autrup ang.
muligheder for samarbejde om Kulturmødet Mors.
Beslutninger:
- Udvalget besluttede at forsætte samtalen med arkitektforeningen om muligt samarbejde.
3. nyt fra bestyrelsen
- intet til punktet.
4. Økonomi
Orientering:
- Udvalget modtog orientering om budgettet.
Beslutninger:
- Udvalget besluttede at afsætte 300.000 kr. til boliglaboratoriet. Disse er ikke ekstra tilførte midler,
men afsættes før tid i relation til udvalgets økonomiske program, for at sikre likviditet til
tilskudsmidlerne i Boliglaboratoriet.
- Udvalget besluttede at afsætte 50.000 til hvert præmieret værk.
6. møde m. Nord
Orientering:
- Udvalget modtog orientering om program for dialogmøde d. 21.01 og ansøgningsmaterialet.
Beslutninger:

Side 2

-

Udvalget besluttede at man til dialogmødet melder ud, at man har en samlet pulje af en
bestemt størrelse til fordeling mellem de udvalgte projekter, frem for et på forhånd
fastdefineret beløb til hvert projekt.

7. Møde m. Lars Vejen
-

Lars Vejen præsenterede materialeprøver og model

Beslutninger:
- Udvalget besluttede at godkende materialevalget af bruneret bronze.
-

Udvalget godkendte Lars Vejens model.

-

Udvalget besluttede at anmode Lars Vejen om at udforme en æske til plaketten.

8. Møde m. Kent Martinussen
Orientering:
- Kent Martinussen orienterede om:
- den generelle proces for Venedig biennalen: periodisering, kadence for arbejdet med det danske
bidrag til Venedig Biennalen samt budget.
- processen for arbejdet med det danske bidrag til Venedig biennalen 2020
- budgettet for arbejdet med Venedig biennalen 2020
Drøftelse:
- Udvalget drøftede samarbejdet med DAC og udviklingen af danske bidrag til Venedig Biennalen
med Kent Martinussen
Beslutninger:
- I kraft af sin rolle som repræsentant i styregruppen for det danske bidrag til Venedig biennalen
godkendte Ellen Braae budgettet.
-

Udvalget aftalte med Kent Martinussen, at de gerne vil orienteres om udviklingen af den
danske bidrag til Venedig Biennalen på næstkommende udvalgsmøde.

-

Udvalget aftalte med Kent Martinussen, at drøfte tilrettelæggelsen af proces og samarbejdet
med DAC i relation til kommende danske biennale bidrag på næstkommende udvalgsmøde.

14. Næste møde – Årshjul 2020
-

Næste møde d. 20.02.2020

15. Eventuelt
-

Intet til punktet

16. Mødets gang
-

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.

Side 3

Side 4

