
11. oktober 2016 

 

REFERAT 
 

Mødedeltagere: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius  

Fra sekretariatet: Anette Østerby (under punkt 1-8), Ditte Vilstrup (Ph.d. studerende under punkt 5-

16), Johanna Lassenius (under punkt 2), Louise Straarup (under punkt 5-14), Theis Petersen (punkt 6) 

og Inger Krog (referent). 

 

Afbud fra Mikkel Carl. 

 

Godkendt af udvalget d. 25. oktober 2016. 
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Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst  

Møde nr. 11 

Mødedato: 6. oktober 2016  

Tidspunkt: kl. 10.30 – 17.30 

Sted: Lokale 8 i stueetagen 
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Referat 

      
1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt uden kommentarer. 

     

2. Økonomi 

- Udvalget orienterede sig i økonomioversigten og godkendte en ansøgning om en merbevilling til 

John Kørners produktion af ”Bølgen”, en betonskulptur til Nakskov med 46.249 kr.  

     

3. Nyt fra bestyrelsen 

- Søren Taaning orienterede fra det seneste bestyrelsesmøde. 

   

4. Behandling af ansøgninger fra udlånsordningen 

- Sammen med Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design behandlede udvalget de 14 indkom-

ne ansøgninger og valgte at imødekomme 10 ansøgninger, der kunne modtage kunst. Der var in-

gen udvalgsmedlemmer, der var inhabile i forhold til de indkomne ansøgninger. Se bilag 1.  

 

Ansøgningen fra Viborg Katedralskole til puljen kunst i det offentlige rum overgår til puljen om ud-

lån af kunst efter vurdering fra udvalgene. Viborg Katedralskole vil modtage et tilbud om et udlån 

af indkøbte værker.  

 

Legatudvalget for Billedkunst traf beslutning om at imødekomme Fuursund-hallens ansøgning om 

at få installeret udendørs skulpturer af Marianne Hesselbjerg. Udvalget bevilligede 67.500 kr. til 

indkøb af et værk af Marianne Hesselbjerg og 6.800 kr. til galvanisering af et tidligere indkøbt 

værk ”Ribbe”, indkøbt i 2009.  

 

Udvalgene blev derudover orienteret om ophængningen af værker på ambassaden i Washington.  

 

5. Behandling af ansøgninger fra puljen kunst i det offentlige rum 

- Udvalget behandlede de 17 indkomne ansøgninger og valgte at imødekomme 8 ansøgninger, 

der fik støtte. I alt blev der uddelt 2.151.000 kr. Der var ingen udvalgsmedlemmer, der var inhabile 

i forhold til de indkomne ansøgninger. Se bilag 2. 

 

6. Kommunale Billedkunstråd  

- Udvalget ser positivt på en overflytning af puljen Kommunale Billedkunstråd fra Projektstøtteud-

valget. Sekretariatet præsenterer et konkret løsningsforslag med økonomi mm. på et kommende 

udvalgsmøde.   
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7. Idéoplæg til en eventuel pop-up udstilling under kulturby 2017 

- Udvalget ønsker at igangsætte en formidlingsindsats for kunst i det offentlige rum og drøftede 

derfor mulighederne for at arrangere en udstilling/formidlingsarrangement i Aarhus under kulturby 

2017. Formålet er at synliggøre kunst i det offentlige rum og formidle kunstcirkulæret, som en unik 

mulighed for at tænke kunst og arkitektur sammen i en helhedstænkning. Stedet for udstillingen – 

Erhvervsarkivet - bærer derfor en del af formidlingen, ved at være et gesamtkunstwerk fra skøn-

virketiden.  Sekretariatet vil udarbejde et oplæg med forskellige scenarier for udstillingen. 

 

8. Status på igangsatte projekter  

- Søren Taaning deltager ved indvielsen af Helios i Faaborg. Eva Steen Christensen og Søren 

Taaning deltager i informationsmødet for fonde arrangeret af Metroselskabet.   

 

9. Kommunikation 

- Udvalget traf beslutning om at afsætte 49.000 kr. til de valgte kommunikationstiltag.  

      

10. Status på indkøb og præmieringer 

- Udvalget traf beslutning om en præmiering på 100.000 kr. af årets gruppeudstilling i Skulptur-

landsbyen Selde.  

  

11. Kommende udstillinger  

- Udvalget planlægger en udstillingsrunde i Jylland d. 29.-30. november. 

 

12. Indstilling af kunstner til hædersydelse  

- Udvalget traf beslutning om deres indstilling, som sendes til repræsentantskabet senest d. 24. 

oktober.  

    

13. Meddelelser 

- Ditte Vilstrup fremlagde hendes overvejelser omkring hendes forskningsprojekt og udvalget drøf-

tede deres samtykke i forhold til Ditte Vilstrups brug af noter fra udvalgsmøderne. Udvalget var 

enige om at give samtykke til, at Ditte Vilstrup kan bruge materialet i det beskrevne forskningspro-

jekt, men på en række betingelser. Sekretariatet vil udarbejde en skriftlig erklæring om samtykke, 

som alle parter skal godkende.    

 

14. Næste møde – årshjulet 

- Udvalget besluttede at afholde et møde d. 22. november.   

 

15. Eventuelt  

- Intet under dette punkt. 
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16. Mødets gang  

- Søren Taaning vil gerne bede sekretariatet om at ændre indstillingslisterne, således at begrun-

delserne for formålet med at støtte en kunstopgave, bliver en del af udvalgsmedlemmernes møde-

forberedelse.  

 

Bilag 1. Ansøgninger fra puljen udlån af kunst med ansøgningsfrist d. 13. september. 

Journalnummer Virksomhed/institution Beslutning 

SKBL31.2016-0022  Tradium Imødekommes 

SKBL31.2016-0024 
 H.C. ANDERSEN KONGRES CENTER 
A/S 

Imødekommes 

SKBL31.2016-0026 
 Skals - Højskolen for Design og Hånd-
arbejde Imødekommes 

SKBL31.2016-0028 Hellebæk Kirke Imødekommes 

SKBL31.2016-0029  Region Hovedstad Imødekommes 

SKBL31.2016-0030 
 Den Selvejende Institution Fuursund-
hallen 

Yderligere indkøb  74.300 kr. 
bevilliget af Legatudvalget for 
Billedkunst 

SKBL31.2016-0033  Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Imødekommes 

SKBL31.2016-0034  Professsionshøjskolen UCC Imødekommes 

SKBL31.2016-0035  Aarhus Universitetshospital Imødekommes 

SKBL30.2016-0092 Viborg Katedralskole Imødekommes  

SKBL31.2016-0031  KU - HUM - Fakultetet 
Ansøger har mulighed for at 
genansøge, når bygningen er 
taget i brug.  

SKBL31.2016-0037  Aalborg Universitet Afslag 

SKBL31.2016-0027  Det Københavnske Teatersamarbejde Afslag 

SKBL31.2016-0023  STORVORDE MENIGHEDSRÅD Afslag 

SKBL31.2016-0025  Hvidbjerg Kirke Afslag 
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Bilag 2. Ansøgninger fra puljen kunst i det offentlige rum med ansøgningsfrist d. 13. september. 

Kunst i det offentlige rum - ansøgningsfrist d. 13.  september 

Journalnummer Ansøger Beslutning 

SKBL30.2016-0078 Mercantec 450.000 

SKBL30.2016-0079 Kunstkritikk.dk 200.000 

SKBL30.2016-0080 Favrskov Kommune 250.000 

SKBL30.2016-0081 Statsministeriet Departementet 

Genbehandles 
når ansøger har 
oplyst om egenfi-
nansiering 

SKBL30.2016-0082 Foreningen Aalborg Karneval Afslag 

SKBL30.2016-0083  Aalborg Universitet 150.000 

SKBL30.2016-0084  Ahlmann-Skolen, Sønderborg 450.000 

SKBL30.2016-0085 Vejle Kommune, Teknik & Miljø Afslag 

SKBL30.2016-0086 Gimsinghoved 51.000 

SKBL30.2016-0087 Hospitalsenheden Vest Afslag 

SKBL30.2016-0088 Middelfart Gymnasium og HF S/I Afslag 

SKBL30.2016-0089 Esbjerg Kommune Afslag 

SKBL30.2016-0090 Hvidovre Kommune Afslag 

SKBL30.2016-0091 
Foreningen for Øster Bjerregrav Aktivi-
tetspark 

Afslag 

SKBL30.2016-0092 Viborg Katedralskole 
Overføres til ud-
lånsordningen 

SKBL30.2016-0093 Langeland Kommune  150.000 

SKBL30.2016-0094 Regionshospitalet Horsens 450.000 

 


