
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

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

Afbud fra udvalget: 

Ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Tine Vindfeld (pkt. 6 og 7), Johanna Lassenius (pkt. 5, 6, 7 og 13), Louise Straarup (pkt. 1 – 7 og 10 – 

17), Lotte Sophie Lederballe Pedersen (pkt. 1 – 7 og 9 – 17), Anette Østerby (pkt. 5, 6 og 7), Theis 

Petersen (referent) 

Godkendt af udvalget den: 07.07.2020 
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7. Opfølgning på internat, kunstnerisk kvalitet 

8. Indstilling af kunstnere til hædersydelser 

9. Ekstra bevilling til kunstkonsulentordningen 2019 og 2020  

10. Væsentlige ændringer i projektet Lydskulptur i Struer 

11. Kunstopgaven ”Pause” i Værebro Park: forespørgsel om merbevilling  

12. Udpegning af kunstfaglige til kunstudvalg til Nyboder-projekt  

13. Igangværende samarbejdsprojekter 

14. Meddelelser 

15. Næste møde   

16. Eventuelt 

 

 

 

Legatudvalg for Billedkunst 

Møde nr. 8 

Mødedato: 02. – 03.06.2020 

Tidspunkt: kl. 09.00 – 16.00 

Sted: Dag 1: Skype 

Dag 2: Lokale 5 



 

Side 2 

17. Mødets gang 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om udvalgenes økonomiske rammer for 2020. 

Udvalgene tog orienteringen til efterretning 

   

3. Nyt fra bestyrelsen 

Mødelederen orienterede om nyt fra bestyrelsen. 

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning 

 

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

Udvalget modtog ved ansøgningsfristen 63 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 27 ansøgere for et  

samlet beløb på 3.351.750,- 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 

Odense Kommune Gasværksgrunden - 

Sommerfugleskive&Natsværmerlampe 

100.000 kr. Henrik 

Menné 

Viborg Kommune Stolt af Bjerringbro – Kunstprojekter i 

2 infrastrukturelle byrum på Brogade i 

Bjerringbro 

150.000 kr. Henrik 

Menné 

Københavns Kommune Kunstudstillingen ”Menneskebyen” i 

det udsatte boligområde Tingbjerg 

109.000 kr. Henrik 

Menné 

Menighedsrådet i 

Rosenvængets Sogn 

"Gentænkt Kirkerum" 200.000 kr. Henrik 

Menné 

UDGIVERFORENINGEN 

8541 

10 lokale manifestationer af 

Kultur_Natur til lokalbladet 8541 

150.000 kr. Lise Skou 
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Ansøger Projekttitel Beslutning Inhabil 

Næstved Kommune ATLAS over Rønnebæksholm 50.000 kr. Jeannette 

Ehlers, 

Maria Kjær 

Themsen 

   

5. Evaluering af puljer for kunst i det offentlige rum 

Udvalget skal først indføre evt. større forandringer i antal og typen af puljer, når strategi og 

handlingsplan har fået en endelig form.  

Det er dog udvalgets vurdering, at puljen ”Andre initiativer” primært rummer ansøgninger til 

midlertidige projekter, der kan støttes af Projektstøtteudvalget for Billedkunst. Dette er ikke 

hensigtsmæssigt. Titlen på puljen ”Projekttilskud” er heller ikke hensigtsmæssig, da den leder 

tankerne hen på Projektstøtteudvalgets puljer.  

Derfor besluttede udvalget følgende ændringer: 

 

- Puljer for kunst i det offentlige rum, adskiller sig generelt fra andre puljer ved, at der alene 

ydes støtte til permanente værker. ”Permanens” defineres i denne sammenhæng, som værker 

med offentlig tilgængelighed i minimum et år. Denne definition skal skrives ind i puljerne. 

- Puljen ”Andre initiativer” lukkes, grundet for stor uklarhed om puljens formål. 

- Puljen ”Skitse til kunstopgave” kan kun søges til projekter, hvor der er valgt kunstner. 

- Puljen ”Projekttilskud” ændrer navn til ”Realisering af kunstopgave”. Der skal være valgt en 

kunstner og foreligge en skitse til konkret værk og præcist budget når der ansøges. Det skal 

fremgå af puljen, at ansøger anbefales at konsultere en kunstfaglighed, inden indsendelse af 

ansøgning. En kunstfaglighed kan eksempelvis være det lokale billedkunstråd, en kurator ved 

en lokal kunstinstitution eller lignende. 

- Puljen ”Samarbejdsprojekter” skal alene søges til projekter af en vis volumen, hvor der endnu 

ikke er valgt kunstner. Højst 6 kan vedtages årligt. 

 

6. Opfølgning på internat, strategi og handlingsplan 

Udvalget afholdt 19. – 20 maj 2020 et internat, hvor strategi og handlingsplan blev drøftet. 

Opgaven med at formulere strategi og handlingsplan blev fordelt blandt udvalgsmedlemmerne, og et 

udkast blev eftersendt per mail inden mødet. 

Punktet indledtes ved et oplæg fra sekretariatet om lovgrundlag og økonomi, ressourcer i 

sekretariatet, samt en vurdering af, hvad eksterne samarbejdspartnere efterspørger fra Statens 

Kunstfond. 
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Udvalget tog sekretariatets oplæg til efterretning, og fortsatte drøftelserne af handlingsplan og strategi 

Det blev besluttet, at udvalget sender et endeligt udkast til strategi til sekretariatet senest 24. juni.  

Det blev besluttet, at udvalget afsætter d. 12-13. august til en større introduktion i til arbejdet med 

kunst i det offentlige rum: aktuelle tendenser, udfordringer og muligheder med udgangspunkt i 

gennemførte og igangværende samarbejdsprojekter. Derudover afsætter udvalget d. 14. august til at 

arbejde videre med strategien. Forløbet foregår i København. Sekretariatet lægger program og 

planlægger dagene i dialog med udvalgslederen. 

Strategien skal være endeligt besluttet af udvalget inden 1. september 2020. 

 

7. Opfølgning på internat, kunstnerisk kvalitet 

Udvalget afholdt 19. – 20 maj 2020 et internat, hvor udvalgets definition af kunstnerisk kvalitet blev 

drøftet, parallelt med drøftelserne om strategi og handlingsplan. 

Opgaven med at formulere en definition af kunstnerisk kvalitet blev fordelt blandt 

udvalgsmedlemmerne, og et udkast blev eftersendt per mail inden mødet. 

Det blev besluttet, at udvalget sender et endeligt udkast til definition af kunstnerisk kvalitet til 

sekretariatet senest 24. juni.  

 

8. Indstilling af kunstnere til hædersydelser 

Der var tre ledige hædersydelser for tre billedkunstnere. Udvalget skulle indstille til Statens 

Kunstfonds Repræsentantskab, hvem der skal tildeles de tre ledige ydelser. 

Repræsentantskabet skal på baggrund af udvalgets indstilling foretage den endelige tildeling af 

hædersydelse på møde d. 15. september 2020.   

Udvalget besluttede, hvilke tre kunstnere, der skulle indstilles som nye modtagere af hædersydelse. 

 

9. Ekstra bevilling til kunstkonsulentordningen 2019 og 2020 

Legatudvalget har en ”kunstkonsulentordning” med 10 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 aflønne konsulenterne for 

deltagelse i to vidensdelingsmøder årligt samt kompetenceudvikling. 

Udvalget afsatte på møde d. 30.-31. januar 2020 50.000 kr. til formålet i 2020. Men der har vist sig at 

være en regnefejl i beregningerne af de udgifter, som udvalget har forpligtet sig til at afholde. Det er 

derfor nødvendigt med en merbevilling på i alt 70.000 kr. for 2019 og 2020 (35.000 kr. pr. år.) 



 

Side 5 

Udvalget besluttede at afsætte i alt 70.000 kr. til udgifter under kunstkonsulentordningen i 2019 og 

2020. Midlerne tages fra puljen ”Kunst i det offentlige rum”. 

 

10. Væsentlige ændringer i projektet Lydskulptur i Struer 

I 2018 støttede det daværende Legatudvalg projektet ”Lydskulptur i Struer” (SKBL30.2018-0017) med 

150.000 kr. Siden er der sket væsentlige ændringer både ifht. tidsplan og finansiering. 

 

Udvalget besluttede, at der ikke skal betales penge tilbage. De beholder de 150.000 uden krav om 

realisering af de sidste værker. 

 

11. Kunstopgaven ”Pause” i Værebro Park: forespørgsel om merbevilling  

På baggrund af en ansøgning fra Blokrådet for Blok 3 i Værebro Park i Gladsaxe har det tidligere 

udvalg bevilget 300.000 kr. til fuldfinansiering af en kunstopgave – en ”afslapningsoase”/ bænk mv. 

Der er indgået aftale med Javier Tapia om at udføre opgaven som en totalentreprise. Midt i 

produktionsforløbet henvender kunstneren sig til udvalget for at forespørge om muligheden for en 

merbevilling til ekstra ingeniørberegninger. 

 

Udvalget besluttede ikke at yde en merbevilling. Det er kunstnerens ansvar at sørge for nødvendige 

godkendelser og beregninger, og omkostningerne hertil skal dækkes inden for den allerede bevilgede 

ramme. Såfremt kunstneren har konkrete tvivlsspørgsmål, kan de drøftes med Henrik Jørgensen, og 

hvis det er Henrik Jørgensens vurdering, at der er et konkret behov for ekstra ingeniør-bistand, kan 

udgiften op til 32.541 ekskl. moms dækkes af den allerede bevilgede økonomi til byggefaglig 

rådgivning (ATA). 

 

12. Udpegning af kunstfaglige til kunstudvalg til Nyboder-projekt  

Udvalget er blevet bedt om at udpege to medlemmer til et kunstudvalg for Campus Nyboder under  

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: To billedkunstnere eller én billedkunstner og én kurator/anden  

kunstfaglig. Der efterspørges kunstfaglige profiler med kompetencer inden for og erfaringer med et  

udvidet værkbegreb inden for kunst i det offentlige rum. Samtidig er en interesse for den historiske  

kontekst og samtidskunstens muligheder for at gå i dialog med den kontekst vigtig. 

 

Udvalget bakkede op om ideen om et kunstudvalg og udarbejdede en liste. 

 

13. Igangværende samarbejdsprojekter 

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

offentlige rum.  

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede kort eventuelle problemstillinger. 

14. Meddelelser 

Der var ingen meddelelser. 

 

15. Næste møde 

Næste møde finder sted 16. – 17. september 2020. 
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16. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt. 

 

17. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 

 

Puljerne Kunst i det offentlige rum - ansøgningsfrist d. 6. maj 2019 

Ansøger Økonomi Egen-finansiering Inhabilitet 

Sankt Johannes Kirke, Vejle Afslag 30000   

Bramdrup Menighedsråd Afslag 952000   

Aarhus Universitet Afslag 0   

Horsens Musical Teater Afslag 255000 
 

Teknik og Miljø - Trafik - Aarhus Kommune Afslag 638000   

Ringkøbing Kirke Afslag 45000   

ODENSE KOMMUNE 100.000 20000 Henrik Menné 

Danmarks Tekniske Universitet Afslag 76000   

Esbjerg kommune 100.000 269400   

Søndre Sogns Menighedsråd Afslag 78750   

GIVISME Afslag 194750   

1993 Afslag 7200   

Gigtforeningen Afslag 100000   

Idom-Råsted Borgerforening Afslag 4000   

Grundejerforeningen Ørestad City Afslag 30000   

Domstolsstyrelsen Afslag 50000   

Skulpturpark Næstved Havnepromenade 25.000 5000   

Odense Kommune - BKF - Kultur 50.000 1000000   

Viborg kommune 150.000 450000 Henrik Menné 

KØBENHAVNS KOMMUNE 109.000 5120 Henrik Menné 

AMAGER LILLE SKOLE 100.000 32000   

Varde Kommune Rådhuset 50.000 50000   

Skulpturpark Næstved Havnepromenade Afslag 5000   

CBS Students Afslag 20000   

Herning Kommune, Kultur og Fritid 250.000 500000   

Himherandit Productions Afslag 55000   

Landsbyforeningen For Gludsted Og 
Omegn 

25.000 0   

UDGIVERFORENINGEN 8541 150.000 30000 Lise Skou 

FREDERICIA KOMMUNE 150.000 0   

Professionshøjskolen VIA University 
College 

Afslag 244800   

Aarhus Kommune 250.000 2300000   

Art 2030 Afslag 150000   
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Ansøger Økonomi Egen-finansiering Inhabilitet 

Næstved kommune 50.000 5000 Jeannette Ehlers, 
Maria Kjær 
Themsen 

Carsten Jensen Afslag 75000   

FORENINGEN FOTOGRAFISK CENTER 50.000 0   

FONDEN NR. VOSBORG 50.000 5000   

FREDERIKSBERG KOMMUNE 300.000 1830635   

Aarhus Kommune 65000 30000   

Fonden Geopark Odsherred Afslag 977000   

Roskilde kommune 50.000 20000   

Komitéen Ny Malt Afslag 35000   

DYNAMO Afslag 64750   

Struer kommune 300.000 1263500   

Projektsamarbejdet Happy Copenhagen Afslag 129250   

COC OFFICE A/S 300.000 380000   

Sydhavn Teater Afslag 65000   

Vejen kommune Afslag 145000   

Kunsthal 6100 100.000 20000   

Augustiana Kunstpark & Kunsthal, 
Sønderborg Kommune 

30.000 20000   

MollerVoice.Com Afslag 0   

Frederikshavn kommune Afslag 151000   

Olsen Banden Statuen Afslag 360000   

Menighedsrådet i Rosenvængets Sogn 200.000 110000 Henrik Menné 

Horsens Kommune Afslag 50000   

Fonden Ryslinge Skulpturpark Afslag 10000   

Mønshallerne 120000 30000   

Foreningen Talk Town Afslag 35000   

Liv i Ladepladsen 27750 67000   

Social- og Sundhedsskolen i Randers 100.000 20000   

AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S 100.000 4000000   

Musician Afslag 10500   

Public Eye, Teaterforeningen Afslag 46000   

Boligorganisationen Tårnbyhuse Afslag 10000   
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