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Side 6  

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst 

Møde nr. 31 

Mødedato: 27.05 – 28.05 2019  

Tidspunkt: kl. 10:00-16:00 

Sted:  

Dag 1: Lokale 2 

Dag 2: Lokale 1 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen (dag 2), Jacob Fabricius. 

 

Afbud fra udvalget:  

Mikkel Carl, Eva Steen Christensen (dag 1) 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Sarah Fredholm, Johanna Lassenius (pkt. 12, 13 og 16), Lotte Lederballe Pedersen, Anette 

Østerby (pkt. 14 - 20) og Theis Petersen (referent). 

 

Godkendt af udvalget den:  

5. juli. 2019 

 

Dagsorden 

27. maj  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Økonomi 

5. Evaluering af legatpulje 

6. Indstilling af kunstner til hædersydelse 

7. Behandling af ansøgninger til puljen Kunst i det 

offentlige rum 

 

28. maj 

8. Fortsat behandling af ansøgninger til puljen Kunst 

i det offentlige rum (evaluering af beslutninger/af-

slag) 

9. Ny struktur til puljen Kunst i det offentlige rum 

10. Reetablering af værk ved Viborg Kunsthal 

11. Travel og talk tur til Chicago og Detroit, status 
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12. Værebro/Stengårdsvej, status 

13. Igangværende projekter 

14. Registrering, opsamling og formidling 

15. Afsluttende seminar og ny pris til kommunal Miljø-

og Teknikafdeling 

16. Formidlingsstrategi til puljen Kunst i det offentlige rum 

17. Meddelelser 

18. Næste møde 

19. Eventuelt 

20. Mødets gang 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Vedr. Kanalbyen, Fredericia C: Der blev bevilget 50.000 kr. ekstra til kunstfaglig rådgivning. 

Vedr. Vordingborg Kommune, Panteren: Der blev bevilget 850.000 kr. ekstra til værk af Super-

flex. Vedr. Hvidovre Kommune, Kulturcenter Risbjerggaard: Der blev bevilget 300.000 kr. eks-

tra til kunstprojekter af Thomas Poulsen (FOS) og Anders Bonnesen. 

Vedr. Københavns Kommune, Områdefornyelsen Nordvest: Der blev bevilget 475.000 kr. eks-

tra til kunstprojekt af Kerstin Bergendal. 
 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Formanden berettede fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Formanden inviterede på sidste bestyrelsesmøde in absentia til et møde mellem Legatudval-

get for Billedkunst og andre interesserede udvalg om hvorvidt varetagelsen af bestillingsvær-

ker til det of- fentlige rum skal gøres til et tværfagligt anliggende i højere grad end i dag inden 

for den gældende lovramme. Der afrapporteres fra dette møde på næste bestyrelsesmøde 10. 

september 2019. 
 

4.  Økonomi 

Sekretariatet orienterede udvalget om resterende midler, samt om forbrug under indkøbsord-

nin- gen. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Evaluering af legatpulje 

Efter uddelingen af arbejdslegater 2019 evaluerede udvalget puljebeskrivelsen. 

 

Udvalget besluttede ikke ændringer til den nuværende puljebeskrivelse. Det blev drøftet om 

de strategier, der ligger bag tildelingerne er tilstrækkeligt tydelige i den nuværende puljebe-

skrivelse. 
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Udvalget drøftede dernæst om arbejdslegater kan gives endnu mere strategisk og overvejede 

an- befalinger til det kommende udvalg i den forbindelse. 
 

6. 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. 

 

Hædersydelser kan tildeles skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag 

sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hædersydelserne er indtægtsregulerede, 

og til- delingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den 

kunstneriske produktion. Udvalget lægger vægt på det hædrende. 

 

Repræsentantskabet skal på baggrund af udvalgets indstilling foretage den endelige tildeling 

af hædersydelse på møde d. 17. september 2019. 

 

En bruttoliste blev produceret, og det blev konstateret at der ikke var inhabilitet. Dernæst be-

slut- tede udvalget hvem der skal indstilles. 
 

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

Udvalget modtog ved ansøgningsfristen d. 2. maj 32 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 

19 ansøgere for et samlet beløb på 3.995.230 kr. 

 

Se bilag 1 

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

Sa- ger 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 

Danmarks Medie- Kunst- og byudviklingsprojekt af 200.000 Jacob 

og Journalisthøjskole Pipilotti Rist til DMJX  Fabricius 

 
 
 
 

   

 

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

af beslutninger/afslag) 

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

 

Ny struktur til puljen Kunst i det offentlige rum 

Sekretariatet havde indstillet, at puljen Kunst i det offentlige rum inddeles i fem adskilte puljer 

og justeres sprogligt og i mindre grad indholdsmæssigt. Dermed vil formålene i puljerne frem-

stå mere tydelige. 
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Udvalget godkendte den nye struktur og nye puljebeskrivelser som dernæst vil blive imple-

mente- ret d. 15. juni 2019. 

 

9. Ny struktur til puljen Kunst i det offentlige rum 

Sekretariatet havde indstillet, at puljen Kunst i det offentlige rum inddeles i fem adskilte puljer 

og justeres sprogligt og i mindre grad indholdsmæssigt. Dermed vil formålene i puljerne frem-

stå mere tydelige. 

 

Udvalget godkendte den nye struktur og nye puljebeskrivelser som dernæst vil blive imple-

mente- ret d. 15. juni 2019. 

 

10. Reetablering af værk ved Viborg Kunsthal 

Der har været en intensivering af flisenedfald fra muren med Mette Winckelmanns værk ved 

Vi- borg Kunsthal i løbet af 2018, og der blev d. 23. april 2019 gennemført en afprøvning af en 

meka- nisk sikring af fliserne i et prøvefelt på muren. 

 

Udvalget bevilgede 190.000 kr. til mekanisk sikring af hele værket. Midlerne tages fra puljen 

Kunst i det Offentlige rum. 

 

11. Travel og talk tur til Chicago og Detroit, status 

Sekretariatet orienterede om at Open Call, der indbefatter billedkunstnere, er blevet offentlig-

gjort, samt orienterede om det videre forløb i forhold til ansøgningsbehandling på næste møde 

21. juni 2019. 

 

12. Værebro/Stengårdsvej, status 

Sekretariatet berettede om status for projektet. 

 

13. Igangværende projekter 

Sekretariatet orienterede udvalget om igangværende projekter. Udvalget tog orienteringen til 

efterretning. 

 

14. Registrering, opsamling og formidling 

Udvalget har ønsket at udgive en publikation, der samler op på og formidler den nytænkende 

dimension i udvalgets vision. 

 

Udvalget godkendte sekretariatets forslag til den opsamlende publikation om kunstprojekter, 

som er støttet i denne periode, og kom med input til publikationen. 

 

Udvalget besluttede en økonomisk ramme for publikationen på 300.000-500.000 kr. til bl.a. 

foto- graf, grafisk opsætning, tryk, distribution og produktion af tekst samt redaktør. 

 

15. Afsluttende seminar og ny pris til kommunal Miljø- og Teknikafdeling 

Udvalget ønsker at afholde et seminar som afslutning på udvalgsperioden. Seminaret skal 

samle op på udvalgets støttepolitik og videregive erfaringer med de afprøvede formater. 
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På baggrund af udvalgets input fremlægger sekretariatet en plan for indhold af og økonomi for 

ar- rangementet på udvalgets næste møde d. 21. juni 2019. 

 

16. Formidlingsstrategi til puljen Kunst i det offentlige rum 

Udvalget har haft fokus på formidling og kommunikation ved at afsætte særskilt økonomi til 

dette ved flere realiserede projekter samt afsat midler til redesign af vores.kunst.dk. Samtidig 

ønsker udvalget at udbrede kendskabet til Statens Kunstfonds støttemuligheder inden for 

kunst i offent- lige rum med henblik på at generer øget interesse, flere ansøgninger og strate-

giske partnerskaber på området. 

 

På den baggrund besluttede udvalget, at det vil være godt at udarbejde en samlet formidlings- 

og kommunikationsstrategi for Statens Kunstfonds arbejde med området, der følger linjerne 

for den overordnede kommunikationsstrategi for fonden. 

 

På baggrund af udvalgets input vil sekretariatet fremlægge en nærmere plan for indhold og 

øko- nomi på udvalgets næste møde d. 21. juni 2019. 

 

17. Meddelelser 

Der var ingen meddelelser. 

 

18. Næste møde 

Næste møde finder sted fredag 21. juni 2019. 

 

19. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt. 

 

20. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang 
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Bilag 1 

 

Puljen Kunst i det offentlige rum - ansøgningsfrist d. 2. maj 2019 

Journal nr. Ansøger Beslutning Inhabilitet 

SKBL30.2019-0022 TÅRNBY KOMMUNE 300.000  

SKBL30.2019-0023 Sankt Nicolai Sogn 100.000  

SKBL30.2019-0024 Art Curator J-P Brask ApS Afslag  

SKBL30.2019-0025 KØBENHAVNS KOMMUNE 146.000  

SKBL30.2019-0027 KØBENHAVNS KOMMUNE Afslag  

SKBL30.2019-0028 KØBENHAVNS KOMMUNE 50.000  

SKBL30.2019-0029 Zealand Sjællands Erhvervsakademi S/I Afslag  

SKBL30.2019-0030 LIMFJORDSTEATRET 300.000  

SKBL30.2019-0031 Danmarks Tekniske Universitet 64.230  

SKBL30.2019-0032 Egedal Kommune Afslag  

SKBL30.2019-0033 UDGIVERFORENINGEN 8541 Afslag  

SKBL30.2019-0034 Sig Vækst Afslag  

SKBL30.2019-0035 LÅSBY HALLEN Afslag  

SKBL30.2019-0036 S/I FUND Friskole 30.000  

 

SKBL30.2019-0037 
 

Den Selvejende Institution Solgaven, Valby (783) 
 

Afslag 
 

SKBL30.2019-0038 Kanalbyen i Fredericia P/S 750.000  

SKBL30.2019-0039 Boligforeningen AAB Afslag  

SKBL30.2019-0040 KØBENHAVNS KOMMUNE 100.000  

SKBL30.2019-0041 KØS Museum for kunst i det offentlige rum Afslag  

SKBL30.2019-0042 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 100.000  

SKBL30.2019-0043 Mariagerfjord kommune Afslag  

SKBL30.2019-0044 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 200.000 Jacob Fabricius 

SKBL30.2019-0045 Ikast-Brande kommune 200.000  

SKBL30.2019-0046 AMAGER LILLE SKOLE Afslag  

SKBL30.2019-0047 Struer kommune 30.000  

SKBL30.2019-0048 HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM 150.000  

SKBL30.2019-0049 Boligselskabet Sjælland 25.000  

SKBL30.2019-0050 HARBOØRE MENIGHEDSRÅD Afslag  

SKBL30.2019-0051 Hospitalsenhed Midt 50.000  

SKBL30.2019-0052 Gladsaxe Almennyttige Boligselskab   

SKBL30.2019-0053 Gladsaxe Kommune 1.100.000  

SKBL30.2019-0054 Gladsaxe Almennyttige Boligselskab 300.000  

 I alt  3.995.230  
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