
3. marts 2016 

 

REFERAT 
 
Til stede fra udvalgene: 

Bente Skjøttgaard, Iben Høj, Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabrici-

us og Mikkel Carl. 

 

Afbud fra udvalgene:  

Simon Skafdrup. 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder r eferent:  

Anders Kongskov Olsen (ref.), Johanna Lassenius, Anette Østerby og Lone Ravn. Under pkt. 5 deltog 

kunstkonsulent Karin Lorentzen. 

 

Godkendt af Legatudvalget for Billedkunst d. 8. marts. 2016. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Lovgrundlaget og ordningens grundpakke 

3. Introduktion til indkøb 

4. Introduktion til udlånsordningen – brugerundersøgelser 

5. Dialog med modtagerne 

6. Kommunikation af ordningen 

7. Følgeudgifter 

8. Eventuelt 

9. Mødets gang 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Lovgrundlaget og ordningens grundpakke 

Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst 

og Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design 

 

Mødedato: 29. februar 2016 

Tidspunkt: Kl. 11.00 – 15.00  



Side 2 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om udlånsordningens lovgrundlag og den grundpakke, som 

Slots- og Kulturstyrelsen yder ift. håndtering og formidling af ordningen. 

 

3. Introduktion til indkøb 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om forskellige måder, hvorpå udvalgene kan indkøbe værker til 

udlånsordningen. Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om erfaringerne med indkøb af forskelige 

værktyper – herunder performances, smykker, fotoserier, grafikserier, illustrationer og kunsthåndværk 

til ”mødebordet”.   

 

Udvalget drøftede forskelige modeller for stedsspecifikke indkøb, hvor udvalgsmedlemmer og sekreta-

riat begrænser tidsforbruget på det enkelte projekt. 

 

4. Introduktion til udlånsordningen – brugerundersø gelser 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om arbejdsgangen i udlånsordningen – herunder puljebeskrivel-

se, ansøgningsfrister, ansøgere og kommunikation. 

 

5. Dialog med modtagerne 

Kunstkonsulent Karin Lorentzen deltog under dette punkt. Slots- og Kulturstyrelsen orienterede sam-

men med Karin Lorentzen om dialogen med modtagerne og om konkrete udfordringer, der kan opstå, 

når værkerne skal placeres hos modtagerinstitutionerne. 

 

6. Kommunikation af ordningen 

Morten Nybo (Slots- og Kulturstyrelsen) skulle have deltaget under dette punkt, men måtte melde 

afbud pga. sygdom. Han inviteres til et kommende udvalgsmøde i hvert udvalg, hvor han orienterer 

om Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med registrering af indkøbte værker, websitet vores.kunst.dk, 

nyhedsbreve, sociale medier, presse, kampagner og skiltning mv. 

 

7. Følgeudgifter 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om følgeudgifter til udlånsordningen. Hvert udvalg træffer beslut-

ning om budget til grundpakke og tilkøb på et kommende udvalgsmøde. 

 

8. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

9. Mødets gang 

Intet under dette punkt. 

 


