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Til stede fra udvalget: 

Mette Mikkelsen, Ellen Holmboe, Molly Haslund, Ditte Fromseier Hockings, Gry Worre Hallberg og 

Marianne Levinsen (fra kl. 11) 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Sara Hedelund (ref.)  

Godkendt af udvalget den: 28. oktober 2022.  

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Fremadrettet strategi og handlemuligheder   

3. Næste møde   

4. Eventuelt 

5. Mødets gang 

 

Til orientering 

TO1 Orientering om forhindringer ved at søge til projekt i Avnstrup 

TO2 Henvendelse fra Limfjordsteatret om Huskunstnerordningen og fastansættelser 

TO3 Revideret tidsplan for evaluering af Artist in Residence under Huskunstnerordningen 

 

 

Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg 

Møde nr. 4 

Mødedato: 10. oktober 2022 

Tidspunkt: kl. 10:00-13:00 

  

 



 

Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Fremadrettet strategi og handlemuligheder 

Styrelsen fremlagde en foreløbig status for indkomne ansøgninger ved fristen den 4. oktober til 

bestyrelsens orientering med henblik på eventuelle midler til formidlingsindsatser i 2022/23.  

Udvalget drøftede herefter dets fremtidige strategi og handlemuligheder og besluttede: 

 at afholde to infomøder i 2023, gerne forud for næste ansøgningsfrist i hhv. Aalborg og Roskilde, 

med henblik på at formidle puljen til de regioner, hvor der kommer færrest ansøgninger.  

 at bemyndige sekretariatet til at komme med et oplæg til afholdelse af infomøder, som fremlægges 

til udvalgets stillingtagen på det kommende udvalgsmøde den 23.-24. november 2022. 

 at løfte en drøftelse på et bestyrelsesmøde med henblik på at gå videre med et ønske om en 

bredere huskunstnerordning for andre målgrupper end børn og unge. Fx socialt udsatte, ældre mv.  

 at bemyndige sekretariatet til at tage kontakt til KL’s netværk for kulturchefer med henblik på at 

sprede budskabet om Artist in Residence-ordningen og muligheden for at tilknytte en kunstner over 

en længere periode. 

 at skubbe beslutningen om, hvorvidt udvalget vil afsætte midler til at udsende flyers til alle 

folkeskoler til næste udvalgsmøde, samt bede sekretariatet indhente tilbud på udsendelse af flyers til 

ungdomsuddannelser. 

 at der i kommunikation af ordningerne skal være et øget fokus på, hvad man som kunstner får ud af 

samarbejdet. 

Udvalget drøftede desuden de forskellige orienteringssager og blev enige om, at kriteriet om at der 

ikke kan søges til fastansatte undervisere omhandler undervisere på undervisningsinstitutioner som 

f.eks. skoler og ikke ansatte på kulturinstitutioner. Udvalget valgte derfor at frafalde det betingede 

tilsagn fra ansøgningsfristen i foråret med journalnummer SKHUS10W.2022-0083. 

3. Næste møde 

 

Udvalget har fastlagt møder for resten af 2022 således: 

5. møde: 23.-24. november kl. 10-16.  

4. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

5. Mødets gang 

Der var intet til dette punkt.  
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