
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Jeannette Ehlers (udvalgsleder), Lise Skou (vice-udvalgsleder), Maria Kjær Themsen, Henrik 

Jørgensen, Henrik Menné 

Afbud fra udvalget: 

Ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Johanna Lassenius (pkt. 1 – 7 og 9 - 12), Louise Straarup (pkt.1 – 7, 9, og 13 - 18), Lotte Sophie 

Lederballe Pedersen (pkt.1 – 7, 9 og 13 - 18), Anne Marie Fjord Abildskov, Theis Petersen (referent) 

Godkendt af udvalget den: [XX.XX.XXXX] 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

3. Økonomi  

4. Nyt fra bestyrelsen 

5. Opfølgning på midtvejsevaluering  

6. Bevilling til kunstfondens tværgående kommuneprojekt 

7. Mødeplan 2023  

8. Ny model for tildeling af arbejdslegater  

9. Igangværende samarbejdsprojekter 

 

 

 

Legatudvalget for Billedkunst 

Møde nr. 20 

Mødedato: 14. – 15.09.2022 

Tidspunkt: kl. 09.00 – 16.00 

Sted: Lokale [x] 



 

Side 2 

10. Torsdag 15. september 

11. Udlån – Behandling af ansøgninger  

12. Udlån – Evaluering af pulje  

13. Kunst i det offentlige rum – Behandling af ansøgninger  

14. Kunst i det offentlige rum – Evaluering af pulje  

15. Meddelelser 

16. Næste møde  

17. Eventuelt 

18. Mødets gang 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

Udvalget ha siden sidste møde besluttet yderligere en indstilling til en ledig hædersydelse 

Følgende ændringer til puljen ”Kunst i det offentlige rum: Realisering”, er blevet godkendt i en 

skriftlig høring: 

- Der kan kun søges om støtte til realisering af kunstopgaver, hvor kunstnerhonoraret udgør 

minimum 25% af det samlede budget til realisering af kunstprojektet. 

- Kunstinstitutioner kan ikke søge. Udvalget prioriterer projekter, der sikrer en spredning af 

kunst i det offentlige rum i hele Danmark. Det vil sige, at udvalget prioriterer at støtte initiativer 

på steder og i institutioner, hvor der ikke er meget kunst i forvejen. 

3. Økonomi 

Sekretariatet redegjorde for resterende midler 

Restmidler under legater er på 1.150.000 kr. og flyttes til hhv: 

Indkøb: 500.000 kr. 

Kunst i det offentlige rum: 650.000 kr. 
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4. Nyt fra bestyrelsen 

Udvalgslederen berettede fra sidste bestyrelsesmøde. 

5. Opfølgning på midtvejsevaluering 

Udvalget gennemførte d. 15. juni 2022 en midtvejsevaluering med henblik på at afdække, om der 

skal ske justeringer i udvalgets arbejde i den tilbageværende del af udvalgets periode. 

Midtvejsevalueringen omfattede alle udvalgets arbejdsområder: Arbejdslegater, Indkøb/Udlån, 

præmieringer, samt kunst i det offentlige rum og strategiske indsatser. 

Sekretariatet havde opsummeret udvalgets drøftelser og udarbejdet forslag til, hvordan udvalget 

kan foretage justeringer i den tilbageværende periode.  

Udvalget drøftede resultatet af midtvejsevaluering og de udvalgte punkter til opfølgning, og 

besluttede oplæg til revideret handlingsplan. 

6. Bevilling til kunstfondens tværgående kommuneprojekt 

Kunstfondens bestyrelse kan beslutte, at udvalgene afsætter op til 10 % af udvalgenes 

finanslovsbevilling til at sikre støtte til tværgående formål som ”Sammen om kunsten”: Strategisk 

satsning på kommunepartnerskaber 2022-25. 

Styrelsen indstiller, at Kunstfonden samlet bevilger i alt 7.225.500 kr. fra budgettet til at indgå 

partnerskab med 3 kommuner.  

Legatudvalget skal bidrage med (foreløbig udregning) 483.163 kr.  

Beregningen er baseret på bevillingerne i Finanslov 2022 og vil blive justeret primo 2023 i henhold 

til Finanslov 2023. 

Udvalget tog orienteringen om projektet til efterretning. 

7. Mødeplan 2023 

Udvalget skulle beslutte frister og mødedatoer for 2023 

Mødeplanen indeholdt følgende ændringer i forhold til tidligere år: 

- 3 uddelingsmøder til kunst i det offentlige rum (i stedet for 4) og fortsat 2 uddelinger til lån af 

kunst 

- Der er indlagt en ekstra mødedag (eventuelt online), fordi udvalget har påtaget sig ny pulje: 

DUKE 

8. Ny model for tildeling af arbejdslegater 

Udvalgslederen havde i forlængelse af uddelingen 2022 efterspurgt en ny model for behandling af 

arbejdslegater, hvor udvalget på forhånd lægger sig fast på antal legater i de forskellige kategorier 
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Udvalget gentog under midtvejsevalueringen ønsket om en ny model. 

Henrik Menné påtog sig at opridse principper for ny model for uddelinger. 

Udvalget lyttede til Henrik Mennés præsentation af forslag til ny model, og drøftede den 

På næste møde vil udvalget på baggrund af et konkret oplæg beslutte: 

- Profil på størrelse af legater  

- Pointsystem.  

9. Igangværende samarbejdsprojekter 

Sekretariatet gennemgik sammen med udvalget de igangværende samarbejdsprojekter under 

Kunst i det offentlige rum 

10. Udlån – Behandling af ansøgninger 

Udvalgene modtog ved ansøgningsfristen 8 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 5 ansøgere. 

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. Der var inhabilitet i følgende sager: 

 

Journal nr. Ansøger Titel Beslutning Inhabilt  

medlem 

Begrundelse 

SKBL31W.2022

-0018 

Vordingborg 

kommune 

Udlån af 

værker 

Afslag Maria Kjær 

Themsen 

3) Er involveret i 

projektet 

  

11. Udlån – Evaluering af pulje 

Udvalgene udtrykte tilfredshed med ansøgerkredsen. Der er ikke mange ansøgere men 

tilstrækkelig der er gode. Udvalgene oplever at der kommer flere fra institutioner, der har med børn 

og unge at gøre efter at det blev skrevet ind i ansøgningsvejledningen at udvalgene vil prioritere 

dette. 

Udvalgene besluttede at det skal skrives ind i ansøgningsvejledningen, at bygninger der er 

færdigbyggede vil blive prioriteret. 

Udvalgene drøftede, om der kunne skrives ind i ansøgningsvejledningen at udvalgene kan vælge 

at tilbyde en genophængning af eksisterende værker, evt med nye værker og farver. 
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Udvalgene bad sekretariatet om at undersøge mulighederne og vende tilbage med forslag til en 

formulering, som kan rummes inden for puljens formål. 

Udvalgene drøftede og besluttede at der kan udlånes værker fra udlånsordningen i forbindelse 

med det nye Kommuneprojekt Kunst på Banen. 

12. Kunst i det offentlige rum – Behandling af ansøgninger 

Udvalget modtog ved ansøgningsfristen 27 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 14 ansøgere 

for et samlet beløb på 3.470.061 kr.    

Se bilag 2 

Slots- og Kulturstyrelsen spurgte til inhabilitet forud for behandling af ansøgninger i hver pulje. 

Sager med inhabilitet blev behandlet før de øvrige sager. Der var inhabilitet i følgende sager: 

 

Journal nr. Ansøger Titel Beslutning Inhabilt  
medlem 

Begrundelse 

SKBL303W
.2022-
0063 

KØBENHAVNS 
KOMMUNE 

Støtte til 
realisering af 
Marianne 
Jørgensens 
skulptur Himmel 
til Glenteparken 
i København 

250.000 kr. Jeannette 
Ehlers 

2) 
Arbejdsmæssig 
relation til Jens 
Peter Munch 
 

SKBL303W
.2022-
0064 

KØBENHAVNS 
KOMMUNE 

Støtte til 
udførelse af 
Pontus 
Kjerrmans 
skulptur Mødet 

Afslag Jeannette 
Ehlers 

2) 
Arbejdsmæssig 
relation til Jens 
Peter Munch 
 

SKBL303W
.2022-
0051 

Herning 
Gymnasium 

”Modsol - 
Jubilæumsskulp
tur på Herning 
Gymnasium" 

250.000 kr. Maria Kjær 
Themsen 

1) Personlig 
relation til 
Marie Kølbæk 
Iversen 
 

 

13. Kunst i det offentlige rum – Evaluering af pulje 

Når udvalget har uddelt midler i forbindelse med en frist, skal udvalget evaluere, om kriterierne og 

en eventuel afgrænsning af ansøgerkredsen har ført til, at udvalget har modtaget de relevante 

ansøgninger for udmøntning af puljens formål. 

Udvalget vurderede, at puljerne fortsat er relevante og tilstrækkeligt søgt, og der er ikke behov for 

ændringer i kriterier eller afgrænsning. 
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14. Meddelelser 

Der var ingen meddelelser 

15. Næste møde 

Næste møde finder sted 23. – 24. november 2022  

16. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt 

17. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 

 

  



 

Side 7 

Bilag 1 

Statens Kunstfonds Udlånsordning - ansøgningsfrist d. 18. august 2022 

Ansøger Beslutning 

Aarhus Universitet Tilsagn 

Ordrup Gymnasium Tilsagn 

Region Hovedstaden Tilsagn 

Varde Gymnasium S/I Tilsagn 

Nordfyns Gymnasium Afslag 

Københavns Universitet Afslag 

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade Tilsagn 

Vordingborg kommune Afslag 
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Bilag 2 

Kunst i det offentlige rum ansøgningsfrist d. 18. august 2022 

Ansøger Projekttitel  Ansøgt 

beløb  

 Indstillet 

beløb  

Region Hovedstaden Et hospitalsophold med leg og 

inspiration 

600.000 600.000 

HØJE-TAASTRUP 

KOMMUNE 

Kunstværk som en integreret del af 

udformningen af Kulturstrøget 

2.000.000 1.000.000 

HERNING GOLF KLUB Golf&Kunst&Natur 150.000   

Herning kommune SVØM 50.000 50.000 

Holstebro kommune Det utopiske Rolf Krake Skolen 50.000 50.000 

Region Midtjylland Fra den tossede ide" til 

banebrydende ny behandling af 

hjertesygdom"" 

50.000   

DET JYSKE 

KUNSTAKADEMI 

Facadeværk - bygningsintegreret 

værk på ny bygning til Det Jyske 

Kunstakademi 

475   
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Kunst i det offentlige rum ansøgningsfrist d. 18. august 2022 

Vordingborg kommune Ruth Campau // Udsmykning i 

Multisalen 

50.000 50.000 

KØBENHAVNS KOMMUNE Kunst til nyt kulturhus i 

Københavns Kommune 

50.000 50.000 

ODENSE VALGMENIGHED Kirke deler kunst med byen 400.000   

Struer kommune Jordens Sang - En auditiv 

eksploration af verdensmål#1 

85.000 85.000 

Frederikshavn Gymnasium 

S/I 

Frederikshavn Gymnasium og 

Poesiparken 

25.000   

Herning Gymnasium Modsol" - Jubilæumsskulputur på 

Herning Gymnasium" 

500.000 250.000 

Randers Kommune Den Væltede Statue (arbejdstitel) 500.000   

Bogø Portalen Fra bondens jord til kongens bord 178.300   
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Kunst i det offentlige rum ansøgningsfrist d. 18. august 2022 

Skulpturpark Næstved 

Havnepromenade 

Skulpturen 'Kapslen, Cirklen og 

Skyggen' af billedkunstner Heine 

Skjerning til Skulpturpark Næstved 

Havnepromenade 

400.000 200.000 

FONDEN ARENA NORD HELIOS 500.000 250.000 

D SELVEJ INST 

NØRGAARDS HØJSKOLE 

Kunstprojekt til ny spise- og 

forsamlingssal på Nørgaards 

Højskole 

500.000 250.000 

D SELVEJ INST 

NØRGAARDS HØJSKOLE 

Udsmykning af multisal på 

Nørgaards Højskole 

160.000   

KØBENHAVNS KOMMUNE Støtte til realisering af Marianne 

Jørgensens skulptur Himmel til 

Glenteparken i København 

500.000 250.000 

KØBENHAVNS KOMMUNE Støtte til udførelse af Pontus 

Kjerrmans skulptur Mødet  

295.000 

 

Syddjurs kommune Porten til Paradis 184.800   
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Kunst i det offentlige rum ansøgningsfrist d. 18. august 2022 

H H Herning A/S Tekstil udsmykning i HØJHUSET, 

Birk 

77.759   

Tornbjerg Gymnasium Specifikt værk til Tornbjerg 

Gymnasium. 

50.000   

HERLEV KOMMUNE Børnelaboratoriet: 'HVOR ENDER 

RUMMET?' - Opførelse af 4 

udendørs undervisningspavilloner i 

Gammelgaards park 

500.000   

FREDERIKSBERG 

KOMMUNE 

Integreret brugerinddragende 

kunstværk til klub Jokeren - 

Frederiksberg 

100.000   

Rudersdal kommune Mellem rum - mennesker 

derhjemme og derude 

100.900   

Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium  

The study of plants and music 355.061 355.061 
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Kunst i det offentlige rum ansøgningsfrist d. 18. august 2022 

Region Hovedstaden Kunstfaglig rådgivning vedr. kunst 

til patienter med hjerne- og 

rygmarvsskader i 

Neurorehabiliteringshuset 

50.000 30.000 
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