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Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

- Dagsorden godkendt uden kommentarer. 

    

2. Økonomi 

- Udvalget blev orienteret om deres økonomi og tog orienteringen til efterretning. 

Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst  

Møde nr. 9 

Mødedato: 16. august 2016  

Tidspunkt:  

Tirsdag d. 16. august kl. 10.30 – 17.30 

Sted:  

Bodil Kjer på 4. sal ved trappen op ved HC Ander-

sens Boulevard 

 

   

  

 



Side 2 

  

3. Nyt fra bestyrelsen    

- Søren Taaning orientererede fra bestyrelsens sidste møde og opfordrede til at udvalgsmedlem-

merne deltog i Statens Kunstfonds dialogmøde på Christiansborg og det interne temamøde med 

repræsentantskabet. 

 

4.   Kvalitetskriteriet for arbejdslegater 

- Udvalget drøftede formuleringen af kunstnerisk kvalitet, der anvendes i ansøgningsvejledningen 

til arbejdslegater og besluttede at bibeholde en kort og enkel punktopstilling med vægt på følgende 

ord: originalitet, professionalisme og bevidsthed om kontekst, hvilket ligger til grund for udvalgets 

vurdering af ansøgningerne. 

 

5.   Status på igangsatte projekter 

- Udvalget godkendte at rammen for byggefaglig rådgivning i forhold til Eva Kochs kunstopgave til 

Kokkedal blev forhøjet med 25.000 kr. Midlerne er allerede afsat som følgeudgifter til besigtigelser 

mm. af kunstopgaver i det offentlige rum. 

- Udvalget godkendte en merbevilling til Janus Høms biblioteksbus på 28.600 kr.  

- Udvalget drøftede Metrosagen og var generelt positive i forhold til afholdelse af konkurrencer. Til 

Metrosagen blev der inviteret 10 kunstnere, hvoraf 5 er blevet bedt om at gå videre med en detalje-

ring af deres idéoplæg. Udvalget drøftede niveauet for kunstnerhonoraret og formålet med at of-

fentliggøre idéoplæggene. 

- Udvalget godkendte at bevillingen til Psykiatricenteret i Ballerup bliver fastholdt indtil maj 2017, for 

således at give ansøger og kunstner mulighed for at rejse en egenfinansiering. 

- Udvalget vil genoverveje et stedsspecifikt indkøb til Fjerritslev Gymnasium. 

 

6.  Puljebeskrivelse til Kunst i det offentlige rum 

- Ansøgningsvejledningen til puljen kunst i det offentlige rum skal revideres, jf. udvalgets ønsker 

om at virke igangsættende i forhold til produktion af kunst i det offentlige rum. Udvalget drøftede 

hvordan ansøgningsvejledningen kan rumme en større spredning af ansøgningsmuligheder, der er 

tilpasset ansøgernes behov, således at der både er mulighed for at søge på baggrund af en over-

ordnet idé eller på bagrund af konkrete projekter, der allerede er udviklet i dialog med en kunstner. 

Kunstnere skal opfordres til at tage kontakt til institutioner, der kan søge Statens Kunstfond.   

Spredningen af kategorier, som ansøgere kan vælge at søge indenfor, er følgende: 

• Samarbejde med Statens Kunstfond 

• Skitse til kunstopgave 

• Pilotprojekt 

• Kunststrategier 

• Andre initiativer 



Side 3 

Udvalget drøftede derudover kriterierne for puljen. Sekretariatet vil i dialog med formanden arbejde 

videre med ansøgningsvejledningen til det kommende udvalgsmøde. 

 

7. Status på indkøb og præmieringer 

    - Udvalget orienterede sig i oversigten over løbende beslutninger om præmieringer og indkøb af    

    kunst. 

 

8. Kommende udstillinger – planlægning af udstillingsbesøg 

    - Udvalget drøftede aktuelle udstillinger og planlagde deltagelse på CHART og CODE. Derudover     

    vil udvalget planlægge en udstillingsrunde i Jylland. 

 

9. Meddelelser 

    - Intet under dette punkt. 

 

10. Næste møde – årshjulet 

- Udvalget ønsker at planlægge et fællesmøde med Projektstøtteudvalget for Billedkunst d. 1. sep- 

tember og et fællesmøde med Legatudvalget for Kunsthåndværk – og Design angående behand-

ling af ansøgninger til puljen Lån af kunst. 

- Det planlagte udvalgsmøde d. 3.- 4. november bliver aflyst og flyttet til uge 46. 

 

11. Eventuelt 

     - Intet under dette punkt. 

 

12. Mødets gang 

     - Intet under dette punkt. 


