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Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Evaluering af de to puljer samt ansøgningsvejledninger 

Styrelsen havde udarbejdet et oplæg til reviderede ansøgningsvejledninger ud fra 

udvalgsmedlemmernes kommentarer fra første uddelingsmøde. Udkastet blev fremlagt til udvalgets 

godkendelse og eventuelle bemærkninger.  

Udvalget besluttede følgende ændringer for Huskunstnerordningen: 

- at nedsætte kravet om medfinansiering på forsøgsbasis fra 25 % til 10 % 

- at fjerne kravet om antal minimumstimer med børnene/de unge 

- at aldersbegrænsningen hæves fra 0-19 år til fremover at være 0-25 år 

- at man ikke kan søge til forløb med deltagerbetaling 

- at der fremover vil være et standardbilag for dokumentation af medfinansiering 

De reviderede ansøgningsvejledninger blev generelt gennemskrevet på mødet med henblik på at gøre 

kriterierne mere enkle og forståelige for ansøgere. De reviderede ansøgningsvejledninger vil blive 

fremlagt til udvalgets endelig godkendelse pr. mail og bliver offentliggjort inden næste ansøgningsfrist.  

3. Fremadrettet strategi og handlemuligheder 

Udvalget drøftede dets fremtidige strategi og handlemuligheder og besluttede, at der skal være flere 

kampagner efter sommerferien, som synliggør Huskunstnerordningen og de nye ansøgningskriterier. 

Styrelsen sørger for at aftale nærmere med kommunikationsafdelingen.  

Udvalget besluttede at skubbe de videre drøftelser om strategi og handlemuligheder til et kort 

strategimøde mandag den 10. oktober 2022, hvor man forventer, at der vil være en nærmere afklaring 

af hvilke beføjelser huskunstnerudvalget har ift. at igangsætte initiativer ud fra finanslovens 

formulering om, hvad midlerne må bruges til. 

4. Næste møde 

 

Udvalget fastlagde møder for resten af 2022 således: 

4. møde: 10. oktober kl. 10-13. 

5. møde: 22. november og 23. november kl. 10-16.  

5. Eventuelt 

Udvalgsmedlemmerne opfordrede hinanden til at huske at være ambassadører for ordningerne.  

6. Mødets gang 



 

Side 3 

Der var intet til dette punkt.  
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