
6. september 2016 

 

REFERAT 
Mødedeltagere: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Mikkel Carl.  

Fra sekretariatet: Anette Østerby (under punkt 4), Louise Straarup (under punkt 1-6 og 9) og Inger 

Krog (under punkt 5-8 og 10-11, referent). 

 

Afbud fra Jacob Fabricius. 

 

Godkendt af udvalget d. 7. oktober 2016. 

 

Dagsorden 

  
1. Godkendelse af dagsorden     

2. Økonomi       

3. Nyt fra bestyrelsen      

4. Dialogmøde med Projektstøtteudvalget     

5. Eget initiativ – kunst i kommunerne   

6. Revision af puljen kunst i det offentlige rum     

7. Dialogmøde med Jane Dolmer fra In Situ ang. Mercantec i Viborg  

8. Status på igangsatte projekter  

9. Møde med Randers og Esbjerg Kunstmuseum  

10. Møde med Ørestad Gymnasium (Ane Mette Ruge og Mikkel Carl), Ørestaden 

11. Status på indkøb og præmieringer    

12. Kommende udstillinger  

13. Skitsepræsentation ved Astrid Marie Christiansen  

14. Meddelelser 

15. Næste møde      

16. Eventuelt       

17. Mødets gang       

Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst  

Møde nr. 10 

Mødedato: 1. - 2. september 2016  

Tidspunkt:  

Torsdag d. 1. september kl. 10.30 – 17.30 

Fredag d. 2. september kl. 10.30 – 16.00 

Sted:  

Torsdag lokale 6 i stueetagen 

Fredag lokale 5 i stueetagen 

 

   

  

 



Side 2 

 

Referat 

      
1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt uden kommentarer. 

     

2. Økonomi  

- Udvalget orienterede sig i økonomioversigten. 

    

3. Nyt fra bestyrelsen 

- Søren Taaning orienterede om nyt fra bestyrelsen.  

   

4. Dialogmøde med Projektstøtteudvalget   

- Legatudvalget for Billedkunst orienterede om deres ændringer af puljen kunst i det offentlige rum 

og udvalgene drøftede snitflader til kommunerne. Det blev besluttet at undersøge om puljen 

Kommunale Billedkunstråd kan overdrages fra Projektstøtteudvalget til Legatudvalget, da dette 

støtteområde ligger i forlængelse af Legatudvalgets arbejdsområde med kunst i det offentlige rum. 

 

5. Eget initiativ – kunst i kommunerne 

- Udvalget drøftede formålet med deres eget initiativ og drøftede forskellige muligheder for at brin-

ge billedkunstnere og deres kompetencer i spil i en direkte dialog med kommunerne. Der vil blive 

arbejdet videre med forskellige modeller på forskellige økonomiske niveauer. 

 

6. Revision af puljen kunst i det offentlige rum   

- Udvalget godkendte den endelige revision af ansøgningsvejledningen, støttemulighederne og 

kriterierne.  

  

7. Dialogmøde med Jane Dolmer fra In Situ ang. Mercantec i Viborg 

- Mercantec har afsat midler til kunst jf. Kunstcirkulæret. Jane Dolmer rådgiver bygherren Mercan-

tec omkring processer for integrering af kunst, hvilket udvalget godkendt efter en henvendelse fra 

Mercantec. Udvalget drøftede hvilke mulige placeringer var egnede og hvorvidt en konkurrence 

blandt flere kunstnere var relevant i denne sag.  

 

8. Status på igangsatte projekter  

- Udvalget blev orienteret om igangværende projekter og aftalte hvilke indvielser, de havde mulig-

hed for at deltage i. Udvalget besluttede at det er en mulighed for kunstnerne at få offentliggjort 

deres skitseforslag på voreskunst.dk, men at det ikke er et krav. 

 



Side 3 

9. Møde med Randers og Esbjerg Kunstmuseum 

- Søren Taaning og Eva Steen Christensen drøftede med de to museer mulighederne for at få ud-

viklet skitseforslag til konkrete kunstopgaver. Esbjerg Kunstmuseum vil undersøge mulighederne 

for at en kunstopgave kan blive integreret i et større anlægsprojekt i Esbjerg Kommune. 

 

10. Møde med Ørestad Gymnasium, Ørestaden 

- Mikkel Carl og Ane Mette Ruge var på besigtigelse på Ørestad Gymnasium for at drøfte kunst-

nervalg til en kunstopgave til stedet. 

 

11. Status på indkøb og præmieringer 

- Udvalget drøftede kommende indkøb af kunstværker. 

    

12. Kommende udstillinger  

- Udvalget planlagde kommende udstillingsbesøg. 

 

13. Skitsepræsentation ved Astrid Marie Christiansen  

- Astrid Marie Christiansen fremlagde sin skitse til Bispebjerg Psykiatri. Udvalget godkendte skit-

seforslaget med kommentarer om at det var en gennemført helhedsløsning, der generøst bredte 

sig til flere områder og forholdt sig til arkitekturen, rummenes funktion og lysindfald.  

 

14. Meddelelser 

- Intet under dette punkt. 

 

15. Næste møde 

- Udvalget holder næste udvalgsmøde d. 6. oktober.   

   

16. Eventuelt  

- Intet under dette punkt. 

      

17. Mødets gang  

- Udvalget ønsker mere information til mødeforberedelse med eksterne, hvilket gerne må lægges 

på ftp serveren under en sagsmappe. I særlige tilfælde kan det være gavnligt at afsætte tid til for-

møder, hvor udvalgsmedlemmerne kan drøfte særlige problemstillinger. Udvalget vil gerne god-

kende skitseforslag indsendt som pdf, der kan lægges på ftp serveren. Alle skitseforslag skal ind-

sendes en uge før voteringen i styregruppen, således at udvalget har mulighed for at stille 

spørgsmål til kunstneren inden. Derudover ønsker udvalget ændringer i mødeforplejningen. 


