17. marts 2020

Legat- og Projektstøtteudvalg for arkitektur
Møde nr. 23
Mødedato: 17-18.03.2020
Tidspunkt: kl. 09.15
Sted: Virtuelt møde –via skype

Referat
Til stede fra udvalget:
Jens Thomas Arnfred, Ellen Braae, Boris Brorman Jensen, Mads Bjørn Hansen, Kathrin Susanna
Gimmel.
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Anton Bech Jørgensen (referent), Bodil Torreck.
Godkendt af udvalget den: 20.04.2020

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutninger siden sidste møde
3. Meddelelser
-

Orientering om udsættelse af ansøgningsfrister pga. Covid19

-

Orientering om udarbejdelse af plakatudstilling

4. Nyt fra bestyrelsen
5. Økonomi
6. Gennemgang af inhabilitet
7. Ansøgningsbehandling
D. 18.03
Ansøgningsbehandling forsat
8. Næste møde – Årshjul 2020
9. Eventuelt
10.Mødets gang

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

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
- Udvalget godkendte dagsordenen
2. Beslutninger siden sidste møde
- Intet til punktet
3. Meddelelser
-

Orientering om særlige procedurer for tildelingsmøde via
videokald, herunder inhabilitet

-

– udvalget modtog orientering. Ved behandling af inhabilitetssager aftaltes
det at udvalgsmedlemmer logger helt af videokaldet.

-

Orientering om forlængelse af ansøgningsfrister pga. Covid19
udvalget modtog orientering.

-

Orientering om udarbejdelse af plakatudstilling

-

udvalget modtog orientering.

-

Beslutninger:

-

Udvalget besluttede at give Ellen Braae mandat til godkende projektudkast
og udkast til budget.

4. Nyt fra bestyrelsen
- intet til punktet
5. Økonomi:
Beslutninger:
- Udvalget besluttede at flytte 500.000 kr. fra rejsemidler og 100.000 kr. fra
arbejdslegater til projektstøtte.
- Udvalget besluttede af afsætte resterende udisponerede midler fra budgettet til
Venedig biennalen 2022.
6. Gennemgang af inhabilitet
- udvalget gennemgik inhabilitetssager og behandlede inhabilitetssager jf. procedure.
Ved behandling af inhabilitetssager loggede det pågældende udvalgsmedlem helt af
videokaldet. Sekretæren sendte herefter en besked til udvalgsmedlemmets telefon, når
sagerne var færdigbehandlede og der kunne logges på videokaldet igen.
7. Ansøgningsbehandling

Side 2

- Udvalget behandlede 260 ansøgninger.
8. Næste møde – 28.04.2020
9. Eventuelt
- udvalget ønsker på næstkommende møde at evaluere afslagsbegrundelserne
- udvalget besluttede at drøfte udkast til modeller for fremtidigt samarbejde om det
danske bidrag til biennalen på et skypemøde d. 15.04.2020
10.Mødets gang
- udvalget udtrykte tilfredshed med mødet. Men pointerede at afholdelse af
udvalgsmøder via videokald, gør at man bliver betragtelig mere træt. Mødet krævede
derfor længere pauser og generelt risikerer møder via videokald at tage længere tid.

Side 3

