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Statens Kunstfonds Projektstøteudvalg for Billedkunst 

Møde nr. 2 

Mødedato: 09.02.2018 

Tidspunkt: kl. 09.00 – 16.00 

Sted: Lokale 3, 5. sal 

 
 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Lisette Vind Ebbesen (formand), Charlotte Fogh, Jane Jin Kaisen, Peter Land, Søren Assenholt. 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lise Saunte (pkt. 11), Lars Sidenius (pkt. 11), Anders Mejlvang (pkt. 11), Kristina Kold Johannesen 

(pkt. 9 og 10), Tine Vindfeld (pkt. 7 og 12), Rikke Bjørnbøl (pkt. 6 – 11), Anette Østerby, Theis Peter-

sen. 

Godkendt af udvalget den: 27. februar 2018 
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6. Introduktion til behandling af ansøgninger  

7. Kunstnerisk kvalitet  

8. Inhabilitet  

9. Behandling af egne residency-ansøgninger  

10. Procedure ved ændringer af projekter  

11. Udpegning til residency-underudvalg, Huskunstnerordning, tidsskriftsstøtte, Internationalt Kul-

turpanel og illustratorpris  

12. Venedig Biennalen 2019  

13. Brev fra det tidligere udvalg  

14. Udvikling af strategi/internat  

15. Meddelelser  

16. Næste møde 

17. Eventuelt 

18. Mødets gang  
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Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Nyt fra bestyrelsen  

Formanden berettede fra sidste møde i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen mener at arbejdslegater ikke bør søges af udvalgsmedlemmer, og det var udvalget enig i. 

 

Udvalget tog beretningen til efterretning. 

 

3. Økonomi  

Slots- og Kulturstyrelsen præsenterede en oversigt over udvalgets økonomi, herunder resterende 

midler. 

 

Udvalget tog præsentationen til efterretning. 

 

4. Forretningsorden og næstformand  

Udvalget arbejder efter en forretningsorden, der er besluttet i bestyrelsen og som gælder for alle  

fagudvalg. Forretningsordenen giver udvalget mulighed for at vælge en næstformand. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen gennemgik forretningsorden. 

 

Udvalget tog orientering om forretningsorden til efterretning og valgte Peter Land som næstformand. 

 

5. Bemærkninger til billedkunstlov  

Der er knyttet bemærkninger til billedkunstloven, som udvalget bør kende. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen gennemgik billedkunstloven og bemærkningerne, og udvalget tog  

gennemgangen til efterretning. 

 

6. Introduktion til behandling af ansøgninger  

Slots- og Kulturstyrelsen gennemgik følgende: 

- Materiale, der udsendes i forbindelse med et uddelingsmøde  

- Sådan ser en sagsfremstilling vedr. de indkomne ansøgninger ud 

- Hvordan læses økonomioversigten 

- Hvordan læses og udfyldes indstillingslisten 

- Der er standard afslagsbegrundelser – hvordan bruges de 

- Hvordan bruges historiklisterne 

- Sådan bruges iPad’en til at læse ansøgninger 

 

7. Kunstnerisk kvalitet  

Når udvalget behandler ansøgninger, er det vurderingen af det enkelte projekts kunstneriske kvalitet 

og kunstfaglige niveau, der har afgørende betydning.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen præsenterede det sæt definitioner fra det tidligere udvalg, som er gældende,  

indtil eventuelt nye eller reviderede definitioner er besluttet og offentliggjort i puljerne. 
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Side 3 

Udvalget drøftede de gældende definitioner og tog dem til efterretning. 

 

8. Inhabilitet  

Slots- og Kulturstyrelsen gennemgik inhabilitetsreglerne. 

 

Udvalget tog orienteringen om inhabilitetsregler til efterretning, og drøftede spørgsmål og uklarheder i  

forhold til udvalgets arbejde. 

 

9. Behandling af egne residency-ansøgninger  

Udvalget behandlede 28 ansøgninger under puljen ”Residency – egne aftaler”. 

 

10. Procedure ved ændringer af projekter  

Væsentlige ændringer af projekter skal godkendes iflg. tilsagnsbrev. Udvalget kan bemyndige  

formanden til at træffe afgørelser i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt (§ 11, stk.3 i  

Forretningsordenen). Udvalget kan bemyndige sekretariatet til at træffe afgørelser i sager, hvor det  

skønnes hensigtsmæssigt (§ 11, stk.4 i Forretningsordenen). 

 

Af tidsmæssige årsager blev punktet udskudt til næste møde. 

 

Formanden påtog sig at behandle 3 konkrete sager skriftligt over mail. 

 

11. Udpegning til residency-underudvalg, Huskunstnerordning, tidsskriftsstøtte, Internationalt 

Kulturpanel og illustratorpris  

Projektstøtteudvalgene skal hvert udpege medlemmer til Statens Kunstfonds tværgående udvalg for  

perioden 2018-21 

 

Udvalget udpegede følgende: 

Peter Land, som medlem til Huskunstnerudvalget. 

Jane Jin Kaisen, som medlem til Tidsskriftsstøtteudvalget 

Søren Assenholt, som medlem til Illustratorprisen 

Peter Land, Jane Jin Kaisen og Charlotte Fogh som medlemmer til residency-underudvalg. 

 

Udvalget tog til efterretning at bestyrelsen har udpeget Lisette Vind Ebbesen til Internationalt  

Kulturpanel. 

 

12. Venedig Biennalen 2019  

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om Venedig Biennalen 2019. 

 

Det er Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst, der udpeger den eller de kunstnere,  

som skal repræsentere Danmark med en udstilling i den danske pavillon på Venedig Biennalen, og  

beslutter de overordnede vilkår og rammer.   

 

Den næste Venedig Biennale åbner 7.-10. maj 2019, og vises 11. maj - 24. november 2019. 

 

Udvalget tog den generelle orientering om Venedig Biennalen og organiseringen af den danske pavil-

lon til efterretning, samt besluttede proces for udpegningen til den danske pavillon.  
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Side 4 

 

13. Brev fra det tidligere udvalg  

Det tidligere udvalg (2014 – 2017) formulerede i forbindelse med deres afgang et brev, der  

opsummerer en række anbefalinger. 

 

Udvalget gennemgik brevet og drøfte anbefalingerne fra det tidligere udvalg 

 

14. Udvikling af strategi/internat  

Udvalget besluttede, at der skal afholdes et internat/strategimøde 21. – 22. marts 2018. 

 

Indholdet af strategimødet skal være: 

- Udvalgets strategi for perioden 2018 – 2021 

- Udvalgets vurdering af kunstnerisk kvalitet for perioden 2018 – 2021 

- Formål og succeskriterier for Venedig Biennalen 2019 

 

Udvalget drøftede forskellige ønsker til datagrundlag i forbindelse med strategimødet, som  

sekretariatet noterede 

 

I forbindelse med strategimødet vil udvalget også gerne drøfte formuleringen af de nuværende 

afslagsbegrundelser. 

 

Udvalget besluttede at strategimødet skal afholdes i København, men uden for styrelsens lokaler.  

 

15. Meddelelser  

Intet under dette punkt. 

 

16. Næste møde 

Næste møde er et uddelingsmøde og finder sted 20., 21. og 22. februar 2018. 

 

17. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

18. Mødets gang  

Der var tilfredshed med mødets gang. 

 

 

 


