
22. februar 2017 

 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Arts in Embassy  

Udvalget blev orienteret om lanceringen af projektet på Ambassaden i Washington. Udvalget dis-

kuterede endvidere muligheder for formidling af projektet i Danmark, samt evaluering af projektet 

sammen med Butik for Borddækning.  

 

3. Ansøgning fra Den Frie  

Ansøgning fra Den Frie bliver behandlet på næste udvalgsmøde d. 22. marts 2017 

 

4. Kronik i forbindelse med Milano mm. 

Punktet blev udskudt til næste møde d. 22. marts 2017.  

 

Statens Kunstfonds Legatudvalg 

for Kunsthåndværk og Design 

 

Møde nr. 11 

 

Mødedato: 22. februar 2017 

Tidspunkt: Kl. 10.15-13.00 

Sted: Mødelokale 6 

   

Til stede fra udvalget: 

Formand Bente Skjøttgaard og Iben Høj. 

 

Afbud: 

Simon Skafdrup 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder 

referent:  

Lone Ravn (pkt. 1-5) 

Sara Thetmark  

Johanna Lassenius (pkt. 1-5) 

Line Hunsbal (ref.) 

  

 

Godkendt af udvalget den: 2. marts 2017 

 



Side 2 

 

5. SKALS  

Udvalget besluttede at give opgaven om at indrette biblioteket på SKALS med reoler og sofaer fra 

designet For Now til Chris Liljenberg Halstrøm. Budgettet er på 150.000 kr., hvoraf 25.000 kr. skal 

afsættes til honorar til Chris Liljenberg Halstrøm. Sekretariatet tager kontakt til Chris Liljenberg 

Halstrøm.    

 

6. Opfølgning på debatmøde om det tværæstetiske felt i Statens Kunstfond  

Udvalget besluttede at inkludere det tværæstetiske felt i puljebeskrivelsen i 2018.   

 

7. Økonomi, herunder drøftelser af indkøb og præmieringer  

Udvalget tog status på økonomien til efterretning, og diskuterede aktuelle indkøb og præmieringer.  

 

8. Nyt fra bestyrelsen v/ Bente Skjøttgaard    

Herunder orientering om næste fase af forskningsprojektet    

”Kunsten som forum – Et forskningsoplæg om kunst og sociale fællesskaber”  
 

Formanden orienterede udvalget om forrige bestyrelsesmøde.  

 

9. Meddelelser   

Udvalget blev orienteret om, at sekretær Line Hunsbal stopper i Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

10. Næste møder 

Næste møde er d. 22. marts 2017. Udvalget besluttede, at næste møde ikke skal være et skype-

møde, men et ordinært møde kl. 10.15-14.00 med efterfølgende besøg på Politigården for at be-

sigtige værk af Puk Lippmann.  

 

11. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

12. Mødets gang 

Udvalget ønsker for eftertiden, at afslutte den siddende del af møderne kl. 13.00 med efterfølgen-

de obligatoriske besøg på aktuelle udstillinger. 

  

/Line Hunsbal   


