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

Carl. Fra sekretariatet Anette Østerby og Inger Krog 

 

Godkendt af udvalget d. 15. januar 2016. 
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Referat 

1. Præsentationsrunde 

2. Praktiske informationer fra sekretariatet 

- Udvalget fik udleveret en udvalgshåndbog, der introducerer til rammerne for udvalgsarbejdet. Bl.a. 

blev retningslinjerne for bestilling af rejser og forventningerne til sekretariatsbetjeningen gennemgået. 

Udvalget får stillet en Ipad til rådighed til brug for mødeforberedelse og alt mødemateriale bliver sendt 

elektronisk. 

3. Inhabilitet og tavshedspligt 

- Sekretariatet introducerede til forvaltningsloven og offentlighedsloven. Udvalget drøftede generel 

inhabilitet og erklærede sig inhabile i følgende: 

Søren Taaning er inhabil i forhold til René Schmidt, Skovsnogen Art Space og Huset for Kunst og 

Design på grund af professionel relation. Eva Steen Christensen er inhabil i forhold til Kunstforeningen 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst 

Møde nr. 1 

Mødedato: 7. januar 2016  

Tidspunkt: Kl. 13 - 17 

Sted: Lokale 1   

   

   

  

 



Side 2 

Gl. Strand på grund af professionel relation. Jacob Fabricius er inhabil i forhold til Kunsthal Charlot-

tenborg og Kunsthal Aarhus på grund af professionel relation. 

4. Udvalgets arbejdsopgaver 

- Udvalget råder over 34,2 mio. kr. i 2016, der skal fordeles på følgende områder: 

- Arbejdslegater ca. 800 ansøgninger med én årlig ansøgningsfrist. 

- Præmieringer. Udvalget kan præmiere værker eller aktuelle udstillinger løbende. Præmieringer udbe-

tales direkte til kunstneren og udvalgets faglige begrundelse bruges ofte af udstillingsstederne til pres-

semateriale mm. 

- Indkøb af værker til udlån på offentligt tilgængelige institutioner. Udvalget indkøber løbende værker, 

med det formål af få kunstværker af høj kunstnerisk kvalitet ud på offentligt tilgængelige institutioner i 

hele landet. Institutionerne kan søge om udlån af værker ved to årlige ansøgningsfrister. Udvalget vil 

afsætte tid til en grundig introduktion til denne pulje d. 29. februar ved et fælles møde med Legatud-

valget for Kunsthåndværk og Design, der ligeledes indkøber værker. 

- Kunst i det offentlige rum. Udvalget fungerer som kunstfaglige rådgivere i forbindelse med statsligt 

byggeri jf. Kunstcirkulæret, der fastlægger at 1,5% af håndværkerudgifterne ved statsligt byggeri, skal 

anvendes på kunst. Derudover modtager udvalget ca. 80 ansøgninger årligt fordelt på 4 ansøgnings-

frister fra primært kommuner og institutioner, der ønsker permanente kunstværker i det offentlige rum. 

Udvalget kan derudover igangsætte egne initiativer som fremmer formålet kunst i det offentlige rum, 

såsom formidlingstiltag, bogudgivelser, konferencer og samarbejder med andre kunstområder. Udval-

get planlægger et to-dagsmøde om kunst i det offentlige rum, hvor der vil være tid til at drøfte udval-

gets muligheder for at støtte udviklingen af kunsten i det offentlige rum.  

5. Mødeplanlægning – årshjul 2016 

 

Årshjul - Legatudvalget for Billedkunst 2016 

Måned Dato Tidspunkt Indhold Deltagere Sted 

Januar           

  7 kl. 13 - 17 Introduktion Udvalget Kulturstyrelsen 

  21, 22 

kl.10.30 - 
17  begge 
dage 

Uddelingsmøde d. 21. - ang. 
kunst i det offentlige rum og 
udstillingsrunde d. 22.  Udvalget Kulturstyrelsen 

  27 
8.30 - 
10.30 

Projektmøde Vallensbæk 
Kommune 

Eva + Ane 
Mette + Louise Vallensbæk 

Februar           
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  2 
13.00-
16.00 Bestyrelsesmøde Søren  Kulturstyrelsen 

  22, 23 kl. 11 - ?? 

To-dagsmøde udenfor Kø-
benhavn om kunst i det of-
fentlige rum Udvalget ?? 

  ?   

Projektmøde / Skitsefrem-
læggelse Hanne Bat Finke til 
kunstopgave ved Bovrup-
Varnæs Søren + Inger 

Bovrup - Var-
næs ved Åben-
rå 

  29 
kl.10.30 - 
17 

Fællesmøde med Legatud-
valget for Kunsthåndværk og 
Design om indkøb af kunst Udvalget Kulturstyrelsen 

Marts           

  17 kl. 9 -17 
Uddelingsmøde og udstil-
lingsrunde Udvalget Kulturstyrelsen 

  18   
evt. projektmøder om kunst i 
det offentlige rum ?? Kulturstyrelsen 

April           

  
7,8, 14,15, 25, 
26   

6 dage uddelingsmøder ang. 
arbejdslegater Udvalget Kulturstyrelsen 

  28   
Evt. projektmøder om kunst i 
det offentlige rum ?? Kulturstyrelsen 

  ?   

Skitsefremlæggelse ved Ann 
Lislegaard, Peter Land, Elle 
Klarskov Jørgensen 

Mikkel og Eva 
+ Inger Kulturstyrelsen 

Maj           

  16   
Evt. projektmøder om kunst i 
det offentlige rum ?? Kulturstyrelsen 

  27-28   

Udstillingsrunde i Aarhus - 
Aarhus art weekend og ud-
valgsmøde Udvalget Aarhus 

Juni           

  9 Kl. 9-17 
Uddelingsmøde og udstil-
lingsrunde Udvalget Kulturstyrelsen 

  10   
evt. projektmøder om kunst i 
det offentlige rum ?? Kulturstyrelsen 

August           

  ?   Evt. udstillingsrunde Udvalget   

  ?   Evt. projektmøder ?? Kulturstyrelsen 

September           
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  1   
Udvalgsmøde og udstillings-
runde Udvalget Kulturstyrelsen 

  2   Evt. projektmøder ?? Kulturstyrelsen 

Oktober           

  6   
Uddelingsmøde og udstil-
lingsrunde Udvalget Kulturstyrelsen 

  7   Evt. projektmøder ?? Kulturstyrelsen 

November           

  3   
Udvalgsmøde om bl.a. års-
beretningen  Udvalget Kulturstyrelsen 

  4   Evt. projektmøder Udvalget Kulturstyrelsen 

December            

  ?   
Bestyrelsesmøde + Julefro-
kost 

Udvalget til 
julefrokosten København 

 


