
19. januar 2017 

 

REFERAT 

 

Mødedeltagere: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Mikkel Carl og Jacob Fa-

bricius. Fra sekretariatet: Louise Straarup og Inger Krog (referent). 

 

Godkendt af udvalget d. 26. januar 2017. 

 

Dagsorden 

      
1. Godkendelse af dagsorden     

2. Økonomi       

3. Nyt fra bestyrelsen      

4. Eventuelle inhabilitetssager 

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

6. Status på igangsatte projekter, oversigt bliver udleveret på mødet 

7. Kommunikation 

8. Status på indkøb og præmieringer    

9. Kommende udstillinger  

10. Meddelelser 

11. Næste møde – årshjulet 2017      

12. Eventuelt       

13. Mødets gang  

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

        - Dagsorden godkendt.     

2. Økonomi  

Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst  

Møde nr. 13 

Mødedato: 12.- 13. januar 2017  

Tidspunkt: kl. 10.30 – 17.30 

Sted: Lokale Bodil Kjer på 4. sal  

 

   

  

 



Side 2 

- Udvalget drøftede deres budget og traf beslutning om at afsætte 1,5 mio. kr. til løbende indkøb af 

kunstværker.      

3. Nyt fra bestyrelsen 

- Søren Taaning refererede fra det seneste bestyrelsesmøde.   

4. Eventuelle inhabilitetssager 

- Der var ingen aktuelle inhabilitetssager i forhold til de indkomne ansøgninger. 

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

- Udvalget har modtaget 21 ansøgninger til ansøgningsfristen d. 6. december 2016. Udvalget traf 

beslutning om at imødekomme 13 ansøgninger. Se bilag 1. 

- Udvalget drøftede formålet med skitseforslagene og var positivt overraskede over, hvor mange 

ansøgere, der allerede havde benyttet sig af denne mulighed. Udvalget ønsker at få oplyst om det 

er kunstneren eller institutionen, der har været initiativtager. 

- Udvalget vil gerne i dialog med Urban Lab netværket, for herigennem at give inspiration til hvor-

dan kunst kan indtænkes i mere langsigtede og strategiske projekter i kommunernes regi. Søren 

Taaning deltager med et oplæg ved det næste seminar Urban Lab afholder i Viborg. 

6. Status på igangsatte projekter 

- Udvalget drøftede flere af de igangsatte projekter og ønsker at samle op på skitseforslagene, der 

løbende bliver lagt ud på ftp serveren, til det næstkommende udvalgsmøde. 

7. Kommunikation 

- Udvalget drøftede kort muligheden for at samle strategiske indsatser i mindre publikationer i 

slutningen af deres udvalgsperiode. 

8. Status på indkøb og præmieringer 

- Udvalget traf beslutning om præmiering af udstillingen Kulør Kugle Kant på Rønnebæksholm, 

hvor Jakob Hunosøe, Jeanette Hillig og Jytte Høy hver modtager 25.000 kr.  

- Udvalget genovervejer om der er behov for en ansøgningsrunde for indkøb af værker. Muligvis 

er det mere hensigtsmæssig løbende at modtage henvendelser om forslag til indkøb af værker fra 

kunstnere, hvilket skal kommunikeres mere bredt.    

9. Kommende udstillinger  

- Udvalget deltager på Art Herning i januar.  

10. Meddelelser 

- Intet under dette punkt. 

11. Næste møde – årshjulet 2017 

- Udvalget modtager arbejdslegater til gennemlæsning i medio februar og afholder næste ud-

valgsmøde d. 23. – 24. februar med uddelinger under puljen kunst i det offentlige rum. 

12. Eventuelt  

- Intet under dette punkt.  

 

     



Side 3 

13. Mødets gang  

- Udvalget vil gerne fastholde at uddelingsmøder til puljen kunst i det offentlige rum foregår hen 

over et to-dags møde.  

 

Bilag 1. Tildelingsliste 

 

   Journalnummer Ansøger Projekttitel Beslutning 

SKBL30.2016-0097  KALAALLIT ILLUUTAAT Qanilaarneq afslag 

SKBL30.2016-0098  Grundtvigsk Forum Kilden i Vartov afslag 

SKBL30.2016-0099  Odder Kommune Fra undergang til undervands-

gang 

afslag 

SKBL30.2016-0100  Kalundborg Gymnasium og 

HF 

Velkomstværk' - skitseforslag 50.000 kr.  

SKBL30.2016-0101  VENDSYSSEL TEATER Udsmykning Vendsyssel Teater 

- samarbejdsprojekt 

400.000 kr.  

SKBL30.2016-0102  KØBENHAVNS KOMMUNE Kunst i Børnebyen - 3 skitsefor-

slag 

105.000 kr.  

SKBL30.2016-0103  Aalborg Kommune Kunst i Landdistrikter  105.000 kr. 

SKBL30.2016-0104  SKARK konservering Bevaring af offentlig kunst. afslag 

SKBL30.2016-0105  AARHUS KOMMUNE  Generationernes Hus 400.000 kr.  

SKBL30.2016-0106  Momentum - Tidens Teater F19 Skitsering afslag 

skbl.30.2016-0107  Momentum - Tidens Teater   afslag 

SKBL30.2016-0108  Horsens Kommune Urban Lab - kunstnerisk ned-

slag i Horsens 

180.000 kr.  

SKBL30.2016-0109  Aalborg Kommune Kunst til Bakkelandet Børneha-

ve - 3 skitseforslag 

105.000 kr. 

SKBL30.2016-0110  Lejre Kommune Kunstplan for Nationalpark 

Skjoldungernes Land 

150.000 kr.  

SKBL30.2016-0111  Horsens Kommune Horsens set i lyset af... afslag  



Side 4 

SKBL30.2016-0112  KØBENHAVNS KOMMUNE Tre små mødesteder- En hus-

kunstnerordning i Områdefor-

nyelsen Nordvest 

300.000 kr.  

SKBL30.2016-0113  Syddjurs Kommune Brændningsskulptur 25.000 kr.  

SKBL30.2016-0114  KØBENHAVNS KOMMUNE Soluret - en vægudsmykning 25.000 kr. 

SKBL30.2016-0115  Teknik & Miljø, Vejle Kom-

mune 

Interaktivt lys på Flegmade - 

kunsten at skabe supercykelsti 

og byrum med merværdi 

400.000 kr.  

SKBL30.2016-0116  OUH Odense Universitets 

Hospital 

Kunst i vente og opholdsområ-

der 

afslag 

SKBL30.2016-0117  Middelfart Gymnasium og 

HF  

Skitseforslag til skulptur 50.000 kr.  

 


