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Referat 

Til stede fra udvalget: 
Jeannette Ehlers (udvalgsleder), Lise Skou (næst-udvalgsleder), Maria Kjær Themsen, Henrik 
Jørgensen, Henrik Menné 

Afbud fra udvalget: 
Ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Johanna Lassenius (pkt.6 – 10 og 13 - 21), Louise Straarup (pkt. 9-12), Lotte Sophie Lederballe 

Pedersen, Anette Østerby (pkt. 13 – 21), Theis Petersen (referent) 

Godkendt af udvalget den: 15.03.2021 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

3. Økonomi 

4. Nyt fra bestyrelsen 

5. Bæredygtighed, kort opsamling på webinar  

6. Arbejdslegater – orientering om proces 

7. Særlige arbejdslegater – orientering om proces 

8. Ny proces for hædersydelser 

9. Udvalgets arbejde med samarbejdsprojekter og projekttilskud  

Legatudvalg for Billedkunst

Møde nr. 11

Mødedato: 10 – 11.02.2021

Tidspunkt: kl. 09.00 – 16.00

Sted: Skype



 

Side 2 

10. Handlingsplan – udvalgets prioritering af opgaver 

11. Følgeudgifter for KIOR 

12. Behandling af ansøgninger til puljen ”Kunst i det offentlige rum” 

13. Kernefortælling og kriterier for indkøb/udlån 

14. Gensidig orientering om strategi for hhv. kunsthåndværk 

15. og billedkunst 

16. Oversigt over indkøb 2020 og lageropgørelse 

17. Behandling af ansøgninger under udlånsordningen  

18. Følgeudgifter for indkøb/udlån 

19. Meddelelser 

20. Næste møde  

21. Eventuelt 

22. Mødets gang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 3 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

Der var intet under dette punkt. 

3. Økonomi 

Styrelsen orienterede udvalget om status for økonomi og tilbageværende midler. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Mødelederen orienterede om nyt fra bestyrelsen. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

5. Bæredygtighed, kort opsamling på webinar  

Udvalget evaluerede de to webinarer om miljømæssig bæredygtighed: ’Kunst og bæredygtighed’ 

og ’Ikke bare en Green Wash’, der blev afholdt den 20 januar 2020, samt drøftede hvordan 

udvalget ønsker at følge op på eller fortsat sætte fokus på bæredygtighed. 

De fleste deltagere på webinaret var billedkunstnere, men oplægsholderne var fra andre 

kunstarter, hvilket betød at der ikke direkte var svar eller inspiration til billedkunstscenen. 

Udvalget fandt at temaet er relevant at arbejde videre med, og at der kan være et paradoks i, at 

mange billedkunstnere tematiserer bæredygtighed, men ikke nødvendigvis har et 

bæredygtighedsperspektiv på egen praksis. 

Bæredygtighed på billedkunstområdet bør dog ikke alene omhandle produktion, men især 

rammerne omkring udstillingerne, shipping, institutionerne etc. 

Endeligt fandt udvalget, at bæredygtighed ikke alene bør omhandle miljø, men udbredes til også at 

omhandle eksempelvis social bæredygtighed. 

Udvalget vil fortsætte drøftelsen på kommende møder. 

6. Arbejdslegater – orientering om proces 

Sekretariatet orienterede udvalget om planen for behandling af arbejdslegater, og udvalget fik 

mulighed for at stille spørgsmål inden de modtager det udsendte materiale. 

Udvalget indledte strategiske drøftelser, som fortsættes på selve uddelingsmødet 6. april – 9. april. 



 

Side 4 

7. Særlige arbejdslegater – orientering om proces 

Udvalget har fået til opgave, at behandle ansøgninger under puljen ” Særlige arbejdslegater til 

kunstnere, der er økonomisk udfordrede under den aktuelle COVID-19-situation”. 

Udvalget tog orientering om proces for særlige arbejdslegater til efterretning 

8. Ny proces for hædersydelser 

Bestyrelsen har besluttet kriterier for hvorfor, hvornår og hvordan kunstnere indstilles til 

hædersydelse, så dette fremover sker mere ensartet på tværs af legatudvalgene og kan 

kommunikeres ensartet udad til. 

Udvalget tog kriterier for hvorfor, hvornår og hvordan kunstnere indstilles til hædersydelse, til 

efterretning. 

9. Udvalgets arbejde med samarbejdsprojekter og projekttilskud  

Udvalget drøftede om det strategiske ønske om færre og større projekter skulle føre til ændringer i 

den nuværende støttepraksis og om sekretariatet skulle igangsætte et arbejde for at sikre flere og 

bedre ansøgninger til samarbejdspuljen. 

Udvalget besluttede: 

- at skrive tydeligere frem, hvad der forstås ved begrebet ”samarbejdsprojekt” – at det handler 

om et samarbejde med SKF.  

- at skrive tydeligere frem, at udvalget prioriterer at støtte færre og større projekter, som de selv 

er samarbejdspartner i. 

- at lave en nyhedskampagne ifht. skitsepuljen og samarbejdspuljen 

Udvalget ønsker også et kort med cirkler over projekter, de har støttet, for at kunne følge op på 

geografisk spredning. 

10. Handlingsplan – udvalgets prioritering af opgaver 

Handlingsplanen hjælper sekretariatet med at huske, hvad der skal leveres til udvalget, samt 

hjælper udvalget med at følge op på egne målsætninger. 

Handlingsplanen bidrager også til drøftelse af prioritering i forhold til udvalgets tid og sekretariatets 

ressourcer. 

Handlingsplanen justeres fra møde til møde. 

Udvalget bekræftede hvad der blev drøftet under strategidrøftelserne på sidste udvalgsmøde. 

11. Følgeudgifter for KIOR 



 

Side 5 

Når Legatudvalget for Billedkunst giver støtte til projekter i det offentlige rum, er der en række 

relaterede udgifter, som ikke går direkte til modtageren af bevillingen. I stedet afholder udvalget 

disse udgifter særskilt.  

Udvalget besluttede at afsætte: 

65.000 kr. til rejser, ophold og forplejning i forbindelse med møder, der vedrører (besigtigelse af) 

udsmykningsopgaver 

335.000 kr. til honorarer til byggefaglige rådgivere i forbindelse med udsmykningsopgaver 

150.000 kr. til skiltning og fotografering af samarbejdsprojekter 

85.000 kr. til afholdelse af udgifter under Kunstkonsulentordningen 

Pengene tages fra rammen SKBL30 til Kunst i det offentlige rum 2021. 

12. Behandling af ansøgninger til puljen ”Kunst i det offentlige rum” 

 

 Udvalget modtog ved ansøgningsfristen 40 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 14 ansøgere 

for et samlet beløb på 3.224.061 kr.   

  

 Se bilag 1  

 

 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 loggede af 

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

 

 

Ansøger Projekttitel Beslutning Inhabil 

Kunsthal 

Charlottenborg 

$!? 161.973 Udvalgsmedlem 

Maria Kjær Themsen 

er i dialog med 

kunstner Hannibal 

Andersen om 

deltagelse i egen 

udstilling. 

Holbæk kommune Stråhatte på fælleden 231.300 Udvalgsleder 

Jeannette Ehlers har 

personlig relation til 

kunstner Lilibeth 

Cuenca 

Næstved kommune ATLAS OVER 

RØNNEBÆKSHOLM 

Afslag Udvalgsleder 

Jeannette Ehlers er i 
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dialog med 

udstillingssted om 

soloudstilling. 

Udvalgsmedlem 

Maria Kjær Themsen 

arbejder pt. for 

udstillingssted 

Foreningen På Den 

Anden Side 

PDAS - en offentlig 

platform for dialog 

mellem 

landbrugskultur og 

kritisk samtidskunst 

Afslag Udvalgsmedlem 

Maria Kjær Themsen 

arbejder pt. på 

Rønnebæksholm, 

som samarbejder 

med Laboratorie For 

Æstetik og Økologi 

 

13. Kernefortælling og kriterier for indkøb/udlån 

Bestyrelsen besluttede på mødet i september at der skal foreligge kriterier for hvorfor, hvornår og 

hvordan legatudvalgene for billedkunst, samt kunsthåndværk og design indkøber værker til 

Kunstfondens udlånsordning, så dette fremover bliver mere transparent og kan kommunikeres 

ensartet udad til. 

Udvalgene godkendte udkastet til proces og kernefortælling vedrørende indkøb med enkelte 

kommentarer, som tilrettes. 

14. Gensidig orientering om strategi for hhv. kunsthåndværk og billedkunst 

De to udvalg introducerede hver især til deres strategier og indsatsområder. Begge udvalg ønsker 

at prioritere børn og unge og at forholde sig til bæredygtighed. 

Udvalgene blev enige om at deres fælles strategi vedrørende udlånsordningen fortsat er at:  

- prioritere helhedsløsninger, hvor en fagperson er inde over arbejdet med at kuratere og 

placere værker på institutioner.  

- Prioritere formidling og kommunikation i forbindelse med udlån - dels for at sikre ejerskab og 

ansvar for kunsten på institutionerne og dels for at udbrede kendskabet til ordningen og 

Kunstfondens arbejde generelt.  

- Prioritere ansøgninger fra institutioner målrettet børn og unge.  

- Prioritere ansøgninger fra institutioner, der ikke har (meget) kunst i forvejen. 

15. Oversigt over indkøb 2020 og lageropgørelse 
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Sekretariatet orienterede om statistik for indkøb foretaget i 2020 vedrørende kønsfordeling, 

kunstnernes købs/opgave historik i fonden og status for udlån. Udvalgene kan selv løbende finde 

kunstneres købs/opgave historik på vores.kunst.dk 

Udvalgene udtrykte interesse for også at se statistik, der viser geografisk fordeling af indkøbte 

værker. Dels mht. kunstnernes bopæl, dels mht. galleriernes placering. For 2020 noterer 

sekretariatet disse oplysninger med udvalgenes hjælp og eftersender statistik. Fra 2021 indføres 

der et felt i indkøbsskemaet, så udvalgene fremadrettet kan notere kunstnernes bopæl.   

16. Behandling af ansøgninger under udlånsordningen  

Der var 12 ansøgninger om udlån og 6 ansøgninger blev imødekommet (bilag 2) 

Sekretariatet forhørte sig om der var mulig inhabilitet, hvilket ikke var tilfældet. 

Begge udvalg ytrede ønske om at kunne imødekomme flere ansøgninger. Sekretariatet udarbejder 

et oplæg til, hvordan man eventuelt kan imødekomme flere ansøgninger samtidig med, at man 

beholder fokus på kvalitative helhedsløsninger. 

Udvalgene drøftede endvidere formidling. Institutionerne forpligter sig til formidling men mangler 

ofte kompetencer og ressourcer til det.  

Udvalgene drøftede hvorvidt der kan lægges økonomi til ekstra formidling på steder med børn og 

unge. Sekretariatet vender tilbage med et oplæg til hvordan dette kunne gribes an. 

17. Følgeudgifter for indkøb/udlån 

Sekretariatet fremlagde status for de fælles følgeudgifter, der er knyttet til udlånsordningen. I 

budget for 2021, er den samlede udgift til transport steget med 50.000 siden 2020. Udvalgene 

godkendte økonomien. Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design afsætter dermed 195.000 kr. 

og Legatudvalget for Billedkunst afsætter 610.000 kr. 

18. Meddelelser 

Der var ingen meddelelser 

19. Næste møde 

Næste møde er årets legatuddeling og finder sted 6., 7., 8. og 9. april 2021  

20. Eventuelt 

Udvalget har et igangværende samarbejdsprojekt med Fredericia Kommune om kunst til 

Fredericia Sundhedshus. Sekretariatet informerede om, at der er sket ændringer i byggesagen, 

der har betydning for det skitsearbejde, som Malene Bach er inviteret til at udføre. Efter en 

gennemgang af ændringernes karakter og kunstnerens holdning til at fortsætte under de nye 

betingelser, besluttede udvalget at fastholde bevillingen og lade Malene Bach fortsætte 

skitsearbejdet. 
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Udvalgslederen berettede kort fra sit møde med projektstøtteudvalget for billedkunst, hvor hun 

havde haft en kort drøftelse om de kommunale billedkunstråd. Kommunale billedkunstråd hører 

under projektstøtteudvalget, men beskæftiger sig med kunst i det offentlige rum, indkøb og 

lignende, som legatudvalget har større kendskab til. 

21. Mødets gang 

 

Der var tilfredshed med mødets gang. 

 

 



 

Puljen Kunst i det offentlige rum - ansøgningsfrist d. 14. januar 2021.

Journalnr. Ansøger  Økonomi  Egenfinansiering Inhabilitet

SKBL30.2021-0001 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD 50.000       -                      

SKBL30.2021-0002 KØBENHAVNS KOMMUNE Afslag -                      

SKBL30.2021-0003 Bornholms Regionskommune Afslag 10.000               

SKBL30.2021-0004 Stevns Folklore Forening Afslag 1.000                  

SKBL30.2021-0005 Tistrup Erhvervs- & Borgerforening Afslag 940.000             

SKBL30.2021-0006 Fonden Museum Ovartaci 50.000       10.000               

SKBL30.2021-0007 Ringkøbing-Skjern Kommune Afslag 50.000               

SKBL30.2021-0008 Museum Østjylland 50.000       35.000               

SKBL30.2021-0009 Nr. Broby Menighedsråd Afslag 20.000               

SKBL30.2021-0010 Vejle Kommune Afslag 27.500               

SKBL30.2021-0011 Foreningen På Den Anden Side Afslag 10.000               

SKBL30.2021-0012 Foreningen På Den Anden Side 50.000       10.000               

SKBL30.2021-0013 Landsbyforeningen For Gludsted Og Omegn Afslag 20.000               

SKBL30.2021-0014 LØGSTØR MENIGHEDSRÅD Afslag 160.000             

SKBL30.2021-0015 Favrskov kommune Afslag 45.180               

SKBL30.2021-0016 Kunsthal Charlottenborg 161.973     23.534               Maria Kjær Themsen

SKBL30.2021-0017 Fonden Geopark Odsherred 100.000     197.100             

SKBL30.2021-0018 Fonden Geopark Odsherred Afslag 197.100             

SKBL30.2021-0020 Spillestedet Stengade Afslag 15.000               

SKBL30.2021-0021 Fonden Fængslet Afslag 86.300               

SKBL30.2021-0022 Boligselskabet AKB-Taastrup Afslag 296.625             

SKBL30.2021-0023 Foreningen Street Under Buen Afslag 37.250               

SKBL30.2021-0024 Holbæk kommune 231.300     50.000               Jeannette Ehlers

SKBL30.2021-0025 Roskilde kommune Afslag 20.000               

SKBL30.2021-0026 KØBENHAVNS KOMMUNE Afslag 3.500                  

SKBL30.2021-0027 Tønder kommune 855.788     196.500             

SKBL30.2021-0028 Brændgårdskolen 200.000     100.000             

SKBL30.2021-0029 Den Selvejende Institution Æglageret Afslag 36.800               

SKBL30.2021-0030 Grundejerforeningen Campus Horsens 500.000     500.000             

SKBL30.2021-0031 KØBENHAVNS KOMMUNE Afslag 15.000               

SKBL30.2021-0032 Næstved kommune Afslag 150.000             

Maria Kjær Themsen, 

Jeannette Ehlers

SKBL30.2021-0033 Teaterforeningen Teater Hund & Co. Afslag 53.000               

SKBL30.2021-0034 Lystrup Svømme- & Aktivitetscenter Afslag 1.510.000          

SKBL30.2021-0035 Guldborgsund Kommune 50.000       41.953               

SKBL30.2021-0036 Lemvig kommune 75.000       72.200               

SKBL30.2021-0037 Forening: Drift af Gedser Forsøgsmølle Afslag 10.000               

SKBL30.2021-0038 Foreningen På Den Anden Side Afslag 30.000               Maria Kjær Themsen 

SKBL30.2021-0039 University College Syddanmark 500.000     250.000             

SKBL30.2021-0040 Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø 350.000     15.500.000       

SKBL30.2021-0041 Bellevue Teatret Afslag 500.000             



Beslutning

SKBL31.2021-0001 S/I FGU FYN Assens Kerteminde Nordfyn 

Nyborg Odense

Tilsagn

SKBL31.2021-0002 Aarhus Universitet Afslag

SKBL31.2021-0003 Københavns Kommune, Center for 

Rehabilitering og Akutpleje - Vigerslevvej

Afslag

SKBL31.2021-0004 Silkeborg Gymnasium Afslag

SKBL31.2021-0005 Tønder Kulturskole Tilsagn

SKBL31.2021-0006 Kerteminde Kommune Tilsagn

SKBL31.2021-0007 Kulturzonen - Tårnby Musikskole og Kulturhus Tilsagn

SKBL31.2021-0008 Vores Europa I/S Afslag

SKBL31.2021-0009 Københavns Professionshøjskole Tilsagn

SKBL31.2021-0010 NØVLINGSKOV EFTERSKOLE Afslag

SKBL31.2021-0011 Syddansk Universitet (Danish Institute for 

Advanced Study -DIAS) Afslag

SKBL31.2021-0012 Københavns Kommune, Center for 

Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken Tilsagn

Statens Kunstfonds Udlånsordning - ansøgningsfrist d. 14. januar 2021


