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REFERAT 

 

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

bricius. Fra sekretariatet: Johanna Lassenius (punkt 8), Louise Straarup (punkt 1-6), Lotte Lederballe 

Pedersen (punkt 5 og 7) og Inger Krog (referent). 

 

Godkendt af udvalget d. 2. oktober 2017. 

 

Dagsorden 

      
1. Møde om pilotprojekter i dialog med kommuner  

– møde med Cai Ulrich von Platen og Lotte Boesen 

2. Godkendelse af dagsorden     

3. Økonomi       

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. Kunstkonsulentordning og videnscenter ved Lotte Lederballe   

8. Status på samarbejdsprojekt med Realdania  

- møde med Værebro Park, Gladsaxe    

9. Fortsat behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum 

- drøftelse af formål og videre proces for igangsatte projekter 

10.  Status på præmiering og indkøb 

11.  Kommunikation 

12.  Kommende udstillinger  

13.  Næste møde – årshjulet 2017  

14.  Eventuelt  

15.  Mødets gang 

Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst  

Møde nr. 19 

Mødedato: 14.- 15. september 2017  

Tidspunkt: kl. 10.30 – 17.30 

Sted: Lokale Bodil Kjer på 4. sal ved trappen mod 

HC Andersens Boulevard 

 

   

  

 



Side 2 

Referat 

      
1. Møde om pilotprojekter i dialog med kommuner  

– møde med Cai Ulrich von Platen og Lotte Boesen. 

Udvalget drøftede følgende læringspunkter ang. kunststrategi til Skærbæk: 

I arbejdet frem mod en kunststrategi til Skærbæk har gruppen arbejdet på mange planer og med 

involvering af mange interessenter. Et tværfagligt samarbejde er en styrke, f.eks. kunstfagligt, 

kunstnerisk og erfaringer fra borgerinddragelsesprocesser. Et kunstnerisk researchbaseret projekt 

kan med gavn igangsættes samtidigt med, at der arbejdes på det organisatoriske niveau. Før en 

kunststrategi igangsættes, skal der være afklaring omkring ejerskab, organisation og efterliv (poli-

tisk behandling og forankring i forvaltning).  

2. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt uden kommentarer.     

3. Økonomi  

- Udvalget valgte at afsætte 1.5 mio. kr. til indkøb af kunst.   

4. Eventuelle inhabilitetssager 

- Der var ingen aktuelle inhabilitetsager til de indkomne ansøgninger. 

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

- Udvalget behandlede de indkomne 18 ansøgninger og valgte at imødekomme 9 ansøgninger 

med i alt 1.035.884 kr. Se bilag 1. Derudover besluttede udvalget at afsætte yderligere 150.000 kr. 

til gårdrummet på Viborg Katedralskole, hvis modtager kan rejse den samme sum i egenfinansie-

ring. Årsagen til dette er at midlerne til produktionen af et udendørs værk, var begrænsede i for-

hold til rummets størrelse og potentiale.  

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

- Udvalget traf beslutning om at afsætte 46.000 kr. ud af den samlede bevilling på 400.000 kr. til 

udførelse af prøvefelt, støbning af fliser samt brolægningsarbejdet i forbindelse med Anders Bon-

nesens kunstopgave til Flegmade i Vejle. Såfremt kunstopgaven bliver realiseret, og det resteren-

de kunstnerhonorar skal udbetales, traf udvalget beslutning om at give en merbevilling til projektet 

på de 46.000 kr. 

- Udvalget traf beslutning om, at den afsatte bevillingen til Randers Kunstmuseum på 75.000 kr.til  

 udarbejdelsen til et skitseprojekt til en permanet social skulptur efter Randers Kunstmuseums øn-

ske kan anvendes til at gøre installationen af Ruth Campau: Boogie Woogie Palace (2017) per-

manent i museets foyer.   

7. Kunstkonsulentordning og videnscenter ved Lotte Lederballe Pedersen 

- Udvalget drøftede oplægget og vil gerne indkalde eksterne interessenter til en videre dialog om 

udviklingen af kunstkonsulentordningen i relation til Kunstcirkulæret.  

 

Formålet med en ny model for kunstkonsulentordningen er: 
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• alle statslige bygherrer og brugere opfatter rådgivningen som ensartet, kompetent, effektiv og 

relevant, uanset hvem de modtager rådgivning fra 

• alle kunstnere har ens arbejdsforhold 

• kunstkonsulenterne indgår i et team med vidensdeling og faglig sparring med SKF 

• der er transparens omkring udpegningen af kunstnere og kunstkonsulenter 

• der foregår erfaringsopsamling, central registrering og formidling af ordningens værdi og resul-

tater på tværs af de statslige bygherrer. 

 

8. Status på samarbejdsprojekt med Realdania og møde med Værebro Park, Gladsaxe 

- Udvalget drøftede et oplæg til igangsættelse af kunstprojekter til Værebro Park, Gladsaxe, hvil-

ket sker som en del af udvalgets eget initiativ omkring samarbejdsprojektet med Realdanias kam-

pagne By i balance. Udvalget har afsat særskilte midler til samarbejdsprojektet. 

9. Fortsat behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum 

- Udvalget drøftede de igangsatte projekter og planlagde besigtigelser og projektmøder. 

10.  Status på præmiering og indkøb 

- Udvalget traf beslutning om at præmiere udstillingen 'Sjæl som værer fra' på udstillingsstedet D7 

af Finn Naur Petersen og Hannah Heilmann med 50.000 kr.  

11.  Kommunikation 

- Sekretariatet forbereder Søren Taanings oplæg til Urban Lab konferencen, hvor bl.a. kunststra-

tegien til Skærbæk kan indgå som case. 

12.  Kommende udstillinger 

- Udvalget læste de indkomne invitationer til udstillinger og orienterer sig ellers løbende i fagme-

dier om kommende udstillinger.   

13.  Næste møde – årshjulet 2017 

 - Næste udvalgsmøde er d. 5. – 6. oktober.   

14.  Eventuelt  

 - Intet under dette punkt. 

15.  Mødets gang 

 - Intet under dette punkt.     

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 4 

Bilag 1. 

Puljen Kunst i det offentlige rum - ansøgningsfrist d. 22. august 2017   

Journal nr. Ansøger Projekttitel Beslutning 

SKBL30.2017-0041 
Vesthimmerlands Kommu-
ne - Rådhuset Aars 

Samtidskunst i folkets 
hus (Nyt rådhus) afslag 

SKBL30.2017-0042 
Skoledistrikt Sletten Skole, 
Afdeling Skovløkke 

Skitseforslag til tre 
stedsspecifikke gavlma-
lerier til Sletten Skole, 
fordelt på skolens tre 
afdelinger: Otterup, 
Nordvest og Skovløk-
ken i Nordfyns Kom-
mune 25.000 

SKBL30.2017-0043 

Center for Kultur og Turis-
me, Idræt og Medborger-
skab 

Kunstbro til Teglhuset - 
et botilbud for borgere 
med psykiske lidelser i 
Ålsgårde 150.000 

SKBL30.2017-0044 Mønshallerne Liv på Møn afslag 

SKBL30.2017-0045 Frederikshavn kommune Poesipark afslag 

SKBL30.2017-0046 
Albertslund Idrætsan-
læg/Albertslund Stadion Kunst i tunnellen 25.000 

SKBL30.2017-0047 
Råderum / Charlotte Bag-
ger Brandt #værkdinverden 

afventer yderligere 
information 

SKBL30.2017-0048 

Fritid og Ungdomskole 
Gellerup Toveshøj afd. 
Ungdomsskolen Toveshøj-
Gellerup Trygvej afslag 

SKBL30.2017-0049 Rådhuset Frederiksværk 

Kunst i Hunst: Steds-
specifik kunst i Hunde-
sted bymidte 400.000 

SKBL30.2017-0050 Holstebro Kommune 
Ordblindekunstprojekt 
– Jeg kan hvad jeg vil 15.884 

SKBL30.2017-0051 
Grundejerforeningen 
Godthåb Mobil platform afslag 

SKBL30.2017-0052 
HVIDOVRE KOMMUNE 
RÅDHUSET 

Kunststrategi: "Kunst 
og Bevægelse" 40.000 

SKBL30.2017-0053 Morsø Gymnasium 

Installation til ny natur-
videnskabelig fløj ("tår-
net") afslag 

SKBL30.2017-0054 Kalundborg Rådhus Svebølle centerplads 30.000 

SKBL30.2017-0055 
OVSTED MENIGHEDS-
RAADS KIRKEKASSE 

Kunstnerisk bearbejd-
ning af Ovsted Kirke 50.000 

SKBL30.2017-0056 

Komitéen til rejsning af en 
statue af bygherren Chri-
stian 4.) 

Komitéen til rejsning af 
en statue af bygherren 
Christian 4.) afslag 
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SKBL30.2017-0057 
Bremdal Borger- og Grund-
ejerforening Fjordskulpturen afslag 

SKBL30.2017-0058 Morsø Kommune 
Områdefornyelse Due-
holmcentret. 300.000 

 


