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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst 

Møde nr. 29 

Mødedato: 21. – 22.02 2019 

Tidspunkt: kl. 10:00-16:00 

Sted: Lokale 1, 5. sal 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius og Mikkel Carl. 

 

Afbud fra udvalget:  

Mikkel Carl deltog ikke på 2. dagen (pkt. 15 – 20), Jacob Fabricius deltog ikke under punkt 16 – 20. 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Sarah Fredholm, Johanna Lassenius (pkt.11, 12, 15 og 17), Louise Straarup (pkt. 15, 16 og 17), Lotte 

Lederballe Pedersen (pkt.8, 9, 10, 13, 14 og 15) og Theis Petersen (referent). 

 

Godkendt af udvalget den:  

15. marts 2019 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Økonomi 

5. Problemfri refusion af rejseudgifter 

6. Gavepolitik for udvalgsmedlemmer 

7. Indstilling af kunstner til hædersydelse 

8. Meddelelser fra sekretariatet 

9. Plan for legatuddeling 

10. Evaluering af kunst i anlægsprojekter 

11. Behandling af ansøgninger under udlånsordningen 

12. Følgeudgifter til udlånsordningen 

13. Behandling af ansøgninger til puljen Kunst i det offentlige rum 

14. Fortsat behandling af ansøgninger til puljen Kunst i det offentlige rum (evaluering af 

beslutnin- ger/afslag) 

15. Igangværende projekter (kunst i det offentlige rum) 

16. Detroit – status 

17. Værebro/Esbjerg – status 
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18. Meddelelser 

19. Næste møde 

20. Eventuelt 

21. Mødets gang  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Vedr. Holbæk Sportsby: Der er bevilget 21.200 ekskl. moms ekstra til produktionen af anima-

tion af Stine Dejas: Hypersea til visning på skærme i Holbæk Sportsby – det er et formidlings-

greb. Holbæk Kommunes egenfinansiering er 21.200 ekskl. moms og står i øvrigt for formidlin-

gen af værket på an- dre måder for ca. 20.000 kr. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Formanden berettede fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

4. Økonomi 

Sekretariatet orienterede udvalget om resterende midler. Udvalget tog orienteringen til efter-

retning. 

 

5. Problemfri refusion af rejseudgifter 

Udvalgsmedlemmer har ret til at få refunderet udgifter i forbindelse med arbejdet i udvalget. 

 

Sekretariatet skal bruge bestemte oplysninger for at kunne refundere udgifterne, og repete-

rede, hvor- dan en hurtig og problemfri refusion sikres. 

 

Udvalget tog sekretariatets repetition af refusionsproces til efterretning. 

 

6. Gavepolitik for udvalgsmedlemmer 

Sekretariatet orienterede udvalget om gavepolitik i henhold til moderniseringsstyrelsens ret-

ningslinjer. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Indstilling af kunstner til hædersydelse 

Der var en hædersydelse ledig for en billedkunstner. Udvalget skulle indstille til Statens Kunst-

fonds Repræsentantskab, hvem der skal tildeles den ledige ydelse. 

 

Repræsentantskabet skal på baggrund af udvalgets indstilling foretage den endelige tildeling 

af hædersydelse på møde d. 26. marts 2019. 

 

Søren Taaning blev inhabil da et bestemt navn kom i spil. Han deltog igen da dette navn ikke 

længere var med i opløbet. 
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8. Meddelelser fra sekretariatet 

Sekretariatet orienterer kort om sager af principiel karakter eller med økonomiske konsekven-

ser, der er opstået siden sidste udvalgsmøde. 

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 
Udvalget drøftede hvorvidt de skulle afslutte deres udvalgsperiode med et seminar, og sekre-

tariatet vil levere et oplæg til næste møde vedrørende dette. 

 

9. Plan for legatuddeling 

Udvalget forberedte sig på den årlige legatuddeling. 

 
Udvalget orienterede sig i og godkendte planen for den praktiske gennemførelse af legatudde-

lingerne 2019 

 

Udvalget genbesøgte endvidere kriterier og vision for behandling af legatansøgningerne 

 

10. Evaluering af kunst i anlægsprojekter 

Tina Maria Nielsen og Per Dybro var inviteret til at evaluere to samarbejdsprojekter, som de 

har været involveret i, i hhv. Morsø og Jammerbugt Kommune med udvalget. 

 

Udvalget tog gæsternes perspektiver på processerne til efterretning og drøftede med dem, 

hvilke kon- krete tiltag, der vil være nyttige at implementere i fremtidige projekter af samme 

type. 

 

Overordnet vurdererede udvalget, at ansøger skal forpligtes mere på et tidligere tidspunkt, 

dels med hensyn til økonomisk ramme og dels i forbindelse med projektorganisering. Samtidig 

skal udvalget være parat til at trække et tilsagn om samarbejde på et tidligere tidspunkt, så-

fremt ansøger ikke formår at levere på disse områder. 

 

11. Behandling af ansøgninger under udlånsordningen 

Der var indkommet 4 ansøgninger til udlånsordningen. Udvalget indstillede 3 institutioner til at 

modta- ge kunst. Under dette punkt deltog Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design 

 

Se bilag 1 

 

12. Følgeudgifter til udlånsordningen 

De to indkøbende udvalg afsætter hvert år midler til følgeudgifter forbundet med udlånsordnin-

gen. 

 
Følgeudgifterne består af en grundpakke med de minimums udgifter, der skal til for at ordnin-

gen eksisterer. Derudover har udvalgene mulighed for at afsætte midler til tilkøb, der de sene-

ste år primært har været til kommunikation og formidlingstiltag. 
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Udvalget besluttede at følgeudgifter skal udgøre 760.000 kr. for billedkunstdelen. Midlerne ta-

ges fra den samlede ramme til indkøb af værker og overføres til styrelsens driftskonto. 

 

13. Behandling af ansøgninger til puljen Kunst i det offentlige rum 

Udvalget modtog ved ansøgningsfristen d. 23. januar, 20 ansøgninger og valgte at give tilsagn 

til 8 ansøgere for et samlet beløb på 1.875.251 kr. 

 

Se bilag 2. 

 
Slots- og Kulturstyrelsen spurgte til inhabilitet forud for behandling af ansøgninger i hver pulje. 

Sager med inhabilitet blev behandlet før de øvrige sager. Det inhabile udvalgsmedlem forlod 

lokalet under behandlingen af sagen. Der var inhabilitet i følgende sager: 

 

Ansøger Projekttitel Afgørelse Inhabil 

Læsø kommune Probes of The Forgotten Tone 100.000 Jacob Fabricius 

Helsingør kommune Ildstedet og Vandhullet 565.251 Søren Taaning 

 

14. Fortsat behandling af ansøgninger til puljen Kunst i det offentlige rum (evaluering af be-

slutninger/afslag) 

Udvalget færdiggjorde behandlingen af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum. 

 

15. Igangværende projekter (kunst i det offentlige rum) 

Sekretariatet orienterede udvalget om igangværende projekter. Udvalget tog orienteringen til 

efterretning. 

 

16. Detroit – status 

Sekretariatet orienterede om status for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitekturs planer 

for tvær- fagligt seminar i Danmark og Travel & Talk udvekslings- og besøgsprogram til Detroit 

og Chicago. 

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at afsætte i alt 125.000 kr. fra Kunst i 

Offentlige Rum puljen til at dække 5 billedkunstneres deltagelse i Travel & Talk udvekslings- 

og besøgsprogram til Detroit og Chicago sammen med en gruppe på 15-20 arkitekter og land-

skabsarkitekter. Billedkunstnere vil kunne ansøge om deltagelse i et open call, der bliver an-

nonceret på kunst.dk. 

 

Udvalget besluttede derudover at afsætte 168.000 kr. fra Kunst i Offentlige Rum puljen til det 

tværfag- lige seminar. Beløbet svarer til 1/3 af det samlede budget for seminaret. 

 

Udvalget foreslog et der nedsættes et underudvalg med arkitekturudvalget, som kan drøfte og 

beslutte oplægsholdere og indhold på det tværfaglige seminar. 

 

17. Værebro/Esbjerg – status 
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Sekretariatet orienterede om status for samarbejde og økonomi vedr. Værebro Park, Glad-

saxe Kom- mune og Stengårdsvej, Esbjerg. 

 

Værebro Park: 

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte sekretariatets forslag til anvendelse af 

øko- nomi i Værebro Park på 450.160 kr. i 2019 frem til juni 2019. 

 

Udvalget godkendte endvidere sekretariatets forslag anvendelse af generel restbeholdning på 

370.458 kr. 

 
Udvalget foreslog, at der arrangeres et møde mellem dem og det politiske niveau i kommu-

nen. Samtidig reserverede udvalget 1,5 mio. kr. fra Kunst i Offentlige Rum puljen og bad se-

kretariatet forelægge et konkret projektforslag til næste møde baseret på en ansøgning fra de 

lokale modtagere og beslutningstagere. 

 

Stengårdsvej: 

Udvalget godkendte den forelagte skitse og vil på næste møde få forelagt et samlet forslag til 

initativer med budget, der ligger inden for den allerede afsatte økonomi på 1,5 mio. kr. 

 

18. Meddelelser 

Der var ingen meddelelser. 

 

19. Næste møde 

Næste møde er den årlige legatuddeling og finder sted i dagene 3., 4. og 8. april 2019. 

 

20. Eventuelt 

Udvalget drøftede en idé om at give en særlig pris/præmiering (et rejselegat) til en kommunal 

Teknik og Miljøafdeling der har gjort det særlig godt i forhold til et kunstprojekt. 

 

Sekretariatet leverer oplæg om dette til næste møde 

 

21. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 
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Bilag 1  

 

Statens Kunstfonds Udlånsordning - an-
søgningsfrist d. 23. januar 2019 

    

Journal nr. Ansøger Inhabilitet*  1 ar-

bejds-mæssig, 2 per-
sonlig, 3 med i pro-
jektet 

Beslutning 

SKBL31.2019-0001 

Bornholms Regi-
onskommune 
Hans Rømer Skolen   Tilsagn 

SKBL31.2019-0002 
Regio Sjælland 
Slagelse sygehus   Tilsagn 

SKBL31.2019-0003 

Aarhus Universitet 
Institut for Kom-
munikation og Kul-
tur   

Afslag. Stedets tilgænge-
lighed 

SKBL31.2019-0004 Skattestyrelsen   Tilsagn 
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Bilag 2 

 

Kunst i det offentlige rum. Ansøgningsfrist d. 23. januar 2019 

Journal nr. Ansøger Beslut-
ning 

Inhabilitet 

SKBL30.2019-
0001 CreaGive Afslag   

SKBL30.2019-
0002 Mulernes Legatskole Afslag   

SKBL30.2019-
0003 KIRK Gallery ApS Afslag   

SKBL30.2019-
0004 

Den Erhvervsdrivende 
Fond, Bright Park Born-
holm 10.000   

SKBL30.2019-
0005 Københavns kommune 150.000   

SKBL30.2019-
0006 Kunsthal 6100 50.000   

SKBL30.2019-
0007 

Vils-og omegns Borger-
forening Afslag   

SKBL30.2019-
0008 Bogø Portalen Afslag   

SKBL30.2019-
0009 

Frederikshavn kom-
mune Afslag   

SKBL30.2019-
0010 Ny Valby Udvikling A/S 350.000   

SKBL30.2019-
0011 

Løgumkloster Borgerfor-
ening Afslag   

SKBL30.2019-
0012 Ishøj kommune Afslag   

SKBL30.2019-
0013 Læsø kommune 100.000 

Jacob Fabri-
cius 

SKBL30.2019-
0014 Helsingør kommune 500.000   

SKBL30.2019-
0015 Aabenraa kommune 150.000   

SKBL30.2019-
0016 KUNSTgrund c/o IHi Afslag   

SKBL30.2019-
0017 

Kanalbyen i Fredericia 
P/S Afslag   

SKBL30.2019-
0018 Helsingør kommune 565.251 

Søren Taa-
ning 

SKBL30.2019-
0019 Gråsten Forum Afslag   
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Kunst i det offentlige rum. Ansøgningsfrist d. 23. januar 2019 

SKBL30.2019-
0020 

Faaborg-Midtfyn Kom-
mune Afslag   

 I alt  1.875.251  
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