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Referat 

Til stede fra udvalget: 
Peter Land (udvalgsleder), Christiane Finsen, Charlotte Fogh, Jane Jin Kaisen, Søren Assenholt. 

Afbud fra udvalget: 
Ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Tine Vindfeld, Rikke Bjørnbøl, Theis Petersen (referent) 

Godkendt af udvalget den: 15.12.2021 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

3. Økonomi  

4. Nyt fra bestyrelsen  

5. Orientering om undersøgelse af krænkende adfærd i styrelsen    

6. Beslutning om messer under puljen ”Galleriers messedeltagelse”  

7. Venedig Biennalen, orientering om status  

8. Brev med anbefalinger til kommende udvalg  

9. Intern evaluering med sekretariatet  

10. Meddelelser  

 
 
 

Projektstøtteudvalg for Billedkunst 
Møde nr. 34 

Mødedato: 10.11.2021 
Tidspunkt: kl. 11.00 – 16.00 

Sted: Lokale 5 



Side 2 

11. Næste møde  

12. Eventuelt 

13. Mødets gang  
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

Ingen beslutninger siden sidst. 

3. Økonomi  

Sekretariatet orienterede om status for økonomi. 

Udvalget tog status til efterretning. 

4. Nyt fra bestyrelsen  

Udvalgslederen orienterede om nyt fra sidste bestyrelsesmøde 

5. Orientering om undersøgelse af krænkende adfærd i styrelsen  

Departementet og Slots- og Kultursstyrelsen har vedtaget en politik for forebyggelse og håndtering 
af krænkende adfærd i Kulturministeriet. Denne politik er også vejledende for Kunstfondens 
medlemmer. 

Kulturministeriet har desuden en whistleblowerordning, der også omfatter Kunstfonden. Ordningen 
giver mulighed for at sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne 
overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, 
grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, seksuel 
chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.  

Udvalget tog orientering til efterretning.  

6. Beslutning om messer under puljen ”Galleriers messedeltagelse” 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst reviderer én gang årligt listen over 
støtteberettigede messer i puljen Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser. I 
denne forbindelse foretager sekretariatet en høringsrunde blandt de danske gallerier. 

 

 



Side 3 

7. Venedig Biennalen, orientering om status. 

Udvalget har udpeget Uffe Isolotto til at repræsentere Danmark med en udstilling i den danske 
pavillon på Venedig Biennalen 2022. 

Udvalget tog orientering om status til efterretning. 

8. Brev med anbefalinger til kommende udvalg  

Der er tradition for, at et afgående udvalg formulerer et brev med anbefalinger til det nye udvalg. 

Udvalget drøftede og færdiggjorde brev til kommende udvalg 

9. Intern evaluering med sekretariatet  

Udvalget gav gode råd til sekretariatet i forhold til modtagelsen af de nye udvalg. 

10. Meddelelser  

Der var ingen meddelelser 

11. Næste møde 

Dette var udvalgets sidste møde 

12. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt. 

13. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 
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