
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Jeannette Ehlers (forperson), Lise Skou, Maria Kjær Themsen, Henrik Jørgensen, Henrik Menné 

Afbud fra udvalget: 

Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Anette Østerby, Lotte Sophie Lederballe Pedersen, Louise Straarup, Sarah Fredholm, Johanna 

Lassenius, Pernille Nielsen Frimann Sparrewath, Theis Petersen 

Godkendt af udvalget den: 04.03.2020 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

3. Økonomi – Budget 2020   

4. Nyt fra bestyrelsen 

5. Næstformand og arbejdsdeling i udvalget   

6. Følgeudgifter til puljen Kunst i det offentlige rum   

7. Konkrete inhabilitetssager – gennemgang med jurist   

8. Behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum  

9. Behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum – dag 2 

 

 

 

Legatudvalget for billedkunst 

Møde nr. 3 

Mødedato: 30. -31.01.2020 

Tidspunkt: kl. 09.00 – 16.00 

Sted: Lokale 2 



 

Side 2 

  

10. Igangværende samarbejdsprojekter   

11. Partnerskab i Esbjerg – fase 2   

12. Introduktion til indkøbs/udlånsordningen    

13. Introduktion til puljen Arbejdslegater, og proces for behandling  

14. Anbefalinger fra foregående udvalg  

15. Input til kommende strategi internat 21. – 22. april  

16. Meddelelser  

17. Næste møde   

18. Eventuelt 

19. Mødets gang  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

Intet under dette punkt. 

3. Økonomi – Budget 2020 

Sekretariatet orienterede om udvalgets økonomiske ramme for 2020, og præsenterede et forslag 

til budget for 2020, baseret på fordelingen af midler i 2019. 

Udvalget tog orienteringen om økonomisk ramme til efterretning, og besluttede det fremlagte 

budget for 2020   

4. Nyt fra bestyrelsen 

Intet under dette punkt. 

5. Næstformand og arbejdsdeling i udvalget 

Udvalget kan ifølge forretningsorden vælge en næstformand. 

Endvidere kan udvalget vælge en fast arbejdsdeling i forhold til bestemte opgaver, eksempelvis 

produktion af tekster. 
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Udvalget besluttede at udpege Lise Skou til næstformand 

Udvalget besluttede at Maria Kjær Themsen og Henrik Jørgensen særlig grad vil påtage sig at 

producere tekster på baggrund af input fra det øvrige udvalg.   

6. Følgeudgifter til puljen Kunst i det offentlige rum 

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. Det drejer sig om flg. typer udgifter: 

Udvalgets og sekretariatets rejser og ophold ved besigtigelse af udsmykningsopgaver rundt 

omkring i landet samt forplejning under ture og ved møder med samarbejdspartnere i styrelsen 

Honorarer til byggefaglige rådgivere i projekter, hvor det er relevant at tilbyde kunstnerne denne 

type assistance 

Udgifter til skiltning og fotografering af samarbejdsprojekter 

Dertil kommer, at Legatudvalget har en ”kunstkonsulentordning” med 9 kunstkonsulenter, som på 

vegne af udvalget varetager rådgivningen af statslige bygherrer i sager under det såkaldte 

Kunstcirkulære. Udvalget har i perioden 2019-2022 forpligtet sig til at afsætte 50.000 kr. årligt til at 

lønne konsulenterne for deltagelse i to vidensdelingsmøder årligt samt kompetenceudvikling. 

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 

 50.000 kr. til afholdelse af udgifter under Kunstkonsulentordningen  

7. Konkrete inhabilitetssager – gennemgang med jurist 

På baggrund af de indsendte indstillingslister blev udvalgsmedlemmernes konkrete 

inhabilitetssager gennemgået. 

Juristen kunne ikke deltage, men deltager på senere møder.   

8. Behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum 

Udvalget indledte behandlingen med nogle overordnede betragtninger: 

- Ansøgningerne dækkede over et meget bredt felt og meget forskellige typer projekter. 

Udvalget drøftede kort, om det burde snævres lidt ind, hvad der kan søges til. 

- Der skal arbejdes yderligere med at udvikle kriterier og afslagsbegrundelser. 



 

Side 4 

- 4 årlige frister er meget, og udvalget vil gerne overveje, om der skal være færre frister. 

- Udvalget vil gerne drøfte i hvilken udstrækning, der skal kunne gives støtte til formidling af 

kunst i det offentlige rum, idet der er en tydelig efterspørgsel. 

- Ansøgningerne afspejler en vis uklarhed i forhold til, om meget temporære projekter skal 

kunne søges i puljerne under kunst i det offentlige rum. Udvalget vil gerne drøfte, om dette 

kan gøres mere klart for ansøgerne. 

- Udvalget har brug for mere klarhed om, hvordan kunstkonsulentordningen kan bruges. Det har 

afgørende betydning for, hvor mange projekter, der kan indstilles til et tilskud.  

 Udvalget modtog ved ansøgningsfristen 72 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 24 ansøgere 

for et samlet beløb på 3.062.400 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 forlod 

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

 

Ansøger Projekttitel Beslutning Inhabil 

Fonden Århus 

Kunstbygning 

Monumenter på en 

kirkegård 

Afslag Maria Kjær Themsen 

Struer Kommune Amplified Views Afslag Jeanette Ehlers 

Region Hovedstaden Mors mave 25.000 Henrik Menné 

Fredensborg 

Kommune 

Kunst til plejecentret 

Skovgården i 

Humlebæk 

50.000 Henrik Menné og 

Jeanette Ehlers 

Astrid Noacks Atelier IHi-ANA Afslag Lise Skou 

 

9. Behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum – dag 2  

     (se punkt 8) 
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10. Igangværende samarbejdsprojekter 

Sekretariatet orienterede udvalget om igangværende samarbejdsprojekter, støttet af puljen Kunst i 

det offentlige rum.  

På mødet blev der endvidere fordelt projekter mellem udvalgsmedlemmerne. 

Udvalgsmedlemmer kan ikke tilknyttes igangværende projekter, såfremt de er inhabile i forhold til 

det konkrete projekt. 

Udvalget besluttede at der i to tilfælde forelå inhabilitet i forhold til igangværende projekter: 

SKBL30.2018-0038: Lise Skou er inhabil grundet nært samarbejde med Grethe Aagaard. 

SKBL30.2018-0022: Henrik Menné er inhabil grundet nært samarbejde med Anders Bonnesen. 

11. Partnerskab i Esbjerg – fase 2 

Udvalget kan bidrage til en fase 2 for det samlede Statens Kunstfond-initiativ i det udsatte 

boligområde Stengårdsvej i Esbjerg. Som opfølgning på partnerskabet med Esbjerg Kommune: 

”6705 + Statens Kunstfond” (etableret i 2018-19) vil formålet med en fortsat satsning være, at 

Kunstfonden øremærker kunststøtte til borger-definerede initiativer for borgere, der har begrænset 

eller ingen berøring med offentlige kunst- og kulturtilbud. 

Udvalget besluttede at afsætte 150.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i 2021, der tages fra ikke 

forbrugte midler fra det tidligere udvalg til projektet.  

Dvs. der tilbagestår pt. 273.460 ikke forbrugte midler på sagen SKBL30.2016-0126 til kunst i 

udsatte boligområder.  

12. Introduktion til indkøbs/udlånsordningen  

Sekretariatet orienterer udvalget om Kunstfondens indkøbs- og udlånsordning.  

Ordningen, som har to årlige frister, er fælles for Legatudvalget for Billedkunst og Legatudvalget 

for Kunsthåndværk og Design, derfor behandles ansøgninger i fællesskab. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.   

13. Introduktion til puljen Arbejdslegater, og proces for behandling 

Sekretariatet orienterede udvalget om planen for behandling af arbejdslegater. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

14. Anbefalinger fra foregående udvalg 

Der er tradition for at et afgående udvalg skriftligt leverer anbefalinger til det efterfølgende udvalg. 

Sekretariatet orienterede om det foregående udvalgs anbefalinger. 
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Udvalget tog orienteringen til efterretning  

15. Input til kommende strategi internat 21. – 22. april 

Udvalget skal 21. – 22. april drøfte strategi på et internat. 

Udvalget leverede ønsker til strategiske drøftelser, på baggrund af den netop overstående 

uddeling under puljerne for Kunst i det offentlig rum: 

- Hvor mange ressourcer skal der investeres i proces i forhold til, hvor mange ressourcer der 

investeres i produkt (det konkrete værk)?  

- Skal puljen ”Andre initiativer” snævres ind? 

- Hvilke projekter hører under projektstøtteudvalget? Hvad er snitfladerne til 

projektstøtteudvalget? 

- Skal udvalget støtte midlertidige projekter?: Hvad er kunst i det offentlige rum? 

- Hvor meget skal udvalget være igangsættende. 

- Udvalget skal fastlægge kriterier for kunstnerisk kvalitet. 

- Kunst som redskab til at opnå noget. Kunstens ”nyttebegreb”/”nytteværdi”. 

- Hvordan opnås en bedre geografisk spredning? Kan udvalget følge med i geografisk 

spredning når de uddeler arbejdslegater? 

- Puljen ”Kunst i det offentlige rum” er tværkunstnerisk, og udvalget vil gerne drøfte, hvordan 

samarbejdet med de andre udvalg under Statens Kunstfond tilrettelægges. 

16. Meddelelser  

Ingen meddelelser. 

17. Næste møde 

Næste møde finder sted 19. februar.   

18. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

19. Mødets gang  

Der var tilfredshed med mødets gang. 
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Puljen Kunst i det offentlige rum - ansøgningsfrist den 18. december 

2019 

Ansøger Økonomi Egenfinansiering  Inhabilitet 

Høje-Taastrup Kommune Afslag 0   

Billedkunstnernes Forbund 25.400 10.000   

A/S Dyrehavsbakken Afslag 134.000   

Ekho Ekho Afslag 235.166   

Ikast-Brande kommune Afslag 275.000   

Komitéen Ny Malt Afslag 402.400   

Lieberty Afslag 36.000   

Odense Architecture Festival Afslag 44.000   

Gigtforeningen Afslag 100.000   

Region Hovedstaden 150.000 60.000   

Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Afslag 10.900   

Aarhus Kommune 250.000 389.128   

S/I FUND Friskole 100.000 95.400   

Region Sjælland Afslag 0   

Den Store Bølge Afslag 100.000   

Janus Bygningen/Janusforeningen 10.000 0   

Aabæk Efterskole Afslag 155.000   

Boligselskabet Fjordparken Afslag 1.451.000   

Lægecenter Korsør Afslag 50.000   

Lejre Kommune Afslag 15.000   

Hillerød Kommune Afslag 16.000.000   

Møller i mejeriet v/Finn Møller Afslag 30.000   

Fonden - Holbæk i Pinsen Afslag 150.000   

Torup Bogby Afslag 10.000   

Gjøl kunstforening 250.000 55.625   

Foreningen På Den Anden Side 120.000 30.000   

Teater Seachange Afslag 0   

Lejre Kommune 250.000 50.000   

Ballerup Kommune Afslag 360.000   

KFUM Spejderne, Silkeborg gruppe Afslag 66.000   

Professionshøjskolen VIA University 
College 

Afslag 50.000 
  

Danmarks Tekniske Universitet 65.000 36.000   

Copenhagen Contemporary-fonden Afslag 40.000   

Gæsteatelier Hollufgård Afslag 10.000   

Fonden Golden Days Afslag 50.000   

Lejre Kommune 42.000 63.000   

Assens kommune Afslag 95.000   

Aurehøj Gymnasium 75.000 50.000   

Københavns Kommune Afslag 81.000   

Art Collective Odense Afslag 13.000   
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Ansøger Økonomi Egenfinansiering  Inhabilitet 

Lolland kommune 50.000 200.000   

Syddjurs kommune Afslag 200.000   

I/S Heartland Festival Afslag 160.000   

Rampen Ebeltoft Afslag 10.000   

Låsby Svømmebad Afslag 1.034.500   

Skive kommune 700.000 0   

I/S Heartland Festival Afslag 85.000   

I/S Heartland Festival Afslag 0   

Herning Kommune 200.000 200.000   

Ikast-Brande kommune 300.000 2.000.000   

Pagsberg Musik Afslag 10.000   

Fonden Århus Kunstbygning Afslag 125.000 Maria Kjær 
Themsen 

Skælskør Kunstforening Afslag 43.500   

Struer kommune Afslag 350.000 Jeannette Ehlers 

KAB s m b a (København) Afslag 375.000   

Thisted Kommune Afslag 300.000   

JP/Politikens Hus A/S Afslag 75.000   

Syddjurs kommune 50.000 10.000   

Ringkøbing Kirke Afslag 5.000   

Region Nordjylland 25.000 8.000   

Græsted Borgerforening 50.000 0   

Hanstholm Havn 100.000 50.000   

Ringkøbing-Skjern Kommune Afslag 190.000   

Region Hovedstaden 25.000 0 Henrik Menné 

Den selvejende institution Ejsing-
Egebjerg Hallen 

30.000 10.000 
  

Ejerforeningen Fyrtårn Tommerup 45.000 5.000   

Lejre Kommune Afslag 0   

Favrskov kommune Afslag 15.000   

CuriousPlace Curators Afslag 20.000   

Fredensborg Kommune 50.000 327.500 Henrik Menné, 
Jeannette Ehlers 

Horsens Kommune 100.000 0   

Astrid Noacks Atelier Afslag 10.000 Lise Skou 
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