
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Lisette Vind Ebbesen (mødeleder), Charlotte Fogh, Jane Jin Kaisen, Peter Land (næstmødeleder), 

Søren Assenholt. 

Afbud fra udvalget: 

Ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Tine Vindfeld, Ane Bülow, Anette Østerby, Theis Petersen (referent) 

Godkendt af udvalget den: 06.07.2020 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

3. Økonomi  

4. Nyt fra bestyrelsen  

5. Drøftelse om bæredygtighed  

6. Planlægning af midtvejsevaluering 

7. Børn og unge indsats 

8. Venedig Biennalen 2022, status 

9. Behandling af ansøgninger 

 

 

 

Projektstøtteudvalg for billedkunst 

Møde nr. 22 

Mødedato: 16.06.2020 

Tidspunkt: kl. 09.00 – 16.00 

Sted: Lokale 1/Skype 



 

Side 2 

10. Meddelelser 

11. Næste møde 

12. Eventuelt 

13. Mødets gang  

 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

Intet under dette punkt 

3. Økonomi 

Sekretariatet præsenterede en oversigt over budget og resterende midler. 

Udvalget tog oversigten til efterretning.  

4. Nyt fra bestyrelsen  

Formanden orienterede om nyt fra bestyrelsen. 

5. Drøftelse om bæredygtighed  

Statens Kunstfonds bestyrelse bad på bestyrelsesmødet 6. februar om et oplæg om 

”bæredygtighed som relevant tema på tværs af kunstarterne”, som blev drøftet på 

bestyrelsesmødet 4. juni. 

Udvalgene er blevet opfordret til ligeledes at drøfte temaet. 

Udvalget orientere sig i diskussionsoplægget, og drøftede hvilke initiativer som er relevante for 

udvalget at arbejde videre med og hvordan. 

I første omgang ønsker udvalget en generel formulering til puljebeskrivelserne om, at det gerne 

ses, at projekter er bevidste om klima/økologisk bæredygtighed. Det er i den forbindelse vigtigt for 

udvalget ikke at detailstyre, hvordan det enkelte projekt udviser bæredygtighed. Dette skyldes, at 

det er relativt komplekst at gennemskue, hvorvidt et projekt rent faktisk er mest muligt bæredygtigt. 

Sekretariatet blev bedt om at formulere et oplæg til formulering til puljerne. 



 

Side 3 

Udvalget ønsker løbende at drøfte temaet bæredygtighed, med alle dets facetter og betydninger. 

6. Planlægning af midtvejsevaluering 

Midtvejsevalueringen var planlagt til 21. – 22. april, men måtte udskydes pga. Covid-19. 

Udvalget besluttede nye datoer og gennemgik programmet med henblik på justeringer. 

Ny dato bliver 22. – 23. oktober 2020. 

7. Børn og unge indsats 

Udvalget vil gerne søsætte en ny børn & unge indsats og har afsat midler til det.   

Udvalget drøftede fordele og ulemper ved to skitserede forslag, og traf beslutning om, at der skal 

oprettes en pulje, der har børn og unge som målgruppe. 

Sekretariatet leverer et konkret oplæg til ny pulje på udvalgets næste møde 10. september 2020. 

Målet er at annoncere puljen i efteråret 2020, med behandling af ansøgninger tidligt i 2021 

Udvalget har opsparet 3 mio. kr. til puljen, og vil reservere yderligere 2 mio. kr. af budgettet for 

2021, hvorved den samlede ramme til uddeling i 2021 bliver 5 mio. kr. 

8. Venedig Biennalen 2022, status 

Venedig Biennalen har besluttet at udskyde åbningen af kunstbiennalen med et helt år til april 

2022. Det har en række konsekvenser, også af økonomisk art, som udvalget skal forholde sig til.  

Udvalget tog orientering om konsekvenser af udskydelsen til efterretning. 

Sekretariatet vurderer, at udstillingsprojektet i den danske pavillon i store træk vil kunne 

gennemføres for det budget, der allerede er lagt. Udskydelsen vil således generelt ikke have de 

store økonomiske konsekvenser.  

Til gengæld har udskydelsen ret store økonomiske konsekvenser for kunstneren, og sekretariatet 

indstiller derfor, at der ekstraordinært bevilliges et ekstra beløb på 100.000 dkr til ekstra honorar til 

kunstneren. Det samlede honorar til kunstneren vil i så fald beløbe sig til 350.000 dkr.  

Udvalget besluttede at 

- den samlede bevilling for 2020 er 224.000 dkr, 

- der tilbageføres 1.926.000 til Værkproduktion og udstilling 

- de årlige bevillinger fremadrettet fortsat er 2.2 mio dkr. pr år.    

9. Behandling af ansøgninger 

Udvalget påbegyndte behandlingen af ansøgninger.  



 

Side 4 

For referat af dette punkt henvises til referat af uddelingsmødet 17. – 19. juni. 

10. Meddelelser 

Der var intet under dette punkt. 

11. Næste møde 

Næste møde finder sted 10. september 2020. 

12. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt. 

I en verserende dialog med Læsø Kunsthal om en afgørelse (SKBP10.2018-0217), besluttede 

udvalget at Peter Land er inhabil, grundet igangværende samarbejde indgået siden afgørelsen. 

13. Mødets gang  

Der var tilfredshed med mødets gang. 
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