
22. marts 2017 

 

 

 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Budget  

Budget blev godkendt. 

 

Udvalget har besluttet at præmiere VERSUS med 50.000 kr., Helle Trolle med 25.000 kr. og 

BuskAagesen med 30.000 kr.        

 

Butik for Borddækning har haft yderligere udgifter til emballage til forsendelse af stel til USA. De 

har et udlæg for 3341,47 kr. Udvalget har besluttet at dække udgifterne ved at betale halvdelen af 

Statens Kunstfonds Legatudvalg 

for Kunsthåndværk og Design 

 

Møde nr. 12 

 

Mødedato: 22. marts 2017 

Tidspunkt: Kl. 10.15-13.00 

Sted: Mødelokale 6 

   

Til stede fra udvalget: 

Formand Bente Skjøttgaard, Simon Skafdrup og       

Iben Høj 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder 

referent:  

Lone Ravn (pkt. 1-3, 7-11) 

Sara Thetmark (ref.) 

  

 

Godkendt af udvalget den: 31. marts 2017 

 



Side 2 

udgiften og lade resten af udgiften dækkes af midler fra  Kulturministeriets midler til international 

kulturudveksling. 

 

3. Butik for Borddækning 

Udvalget inviterer Butik for Borddækning til evalueringsmøde om Washington-projektet den 3. april 

2017. 

 

4. Ansøgning fra Den Frie Udstillingsbygning 

Beslutning om støtte udsættes til næste møde 3. april 2017. 

   

5. Tygstrup: ”Kunsten som forum” 

Udvalget diskuterede Tygstrups rapport. 

   

6. Nyt fra bestyrelsen v/ Bente Skjøttgaard   

Formanden orienterede udvalget om status SKFs advocacy-projekt. Udvalget besluttede at have 

projektet som orienteringspunkt ved mødet 17. maj 2017.   

 

7. Kronik i forbindelse med Milano mm. 

Arbejdet med en kronik udsættes på ubestemt tid. Udvalget vil diskutere området yderligere ved et 

møde med Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design efter Milano. 

 

8. Meddelelser 

Skals Højskolen for Design og Kunsthåndværk spørger ind til disponeringen af tildelte midler. 

Udvalget understreger, at opgaven er givet til Chris Liljenberg Halstrøm, der i dialog med Skals frit 

kan disponerer over midlerne. 

 

Bygningsstyrelsen har efterspurgt en faglig konsulent inden for kunsthåndværk- og 

designområdet. Udvalget har foreslået Jorunn Veiteberg, Hans Christian Asmussen 

og Martin Bodilsen Kaldahl. 
 

Udvalget blev orienteret om en ansøgning fra Statsministeriet om samarbejde med SKF om 

Marianborgs repræsentationslokaler. Udvalget besluttede, at ansøgningen videregives 

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design 

 

Udvalget inviteres til ambassademiddagen efter åbningen af MINDCRAFT17 med ministeren.  

 

Udvalget orienteres om formand for Projektstøtteudvalget Astrid Krogs besøg hos ministeren. 

 



Side 3 

9. Næste møder 

Næste møde er et fællesmøde d. 3. april 2017 med Legatudvalget for Billedkunst. Udvalget 

besluttede at mødes kl. 10 for at samtale om ansøgningerne. Udvalget besluttede at fortsætte i et 

kort møde kl. 12.30-13.00, hvor Butik for Borddækning inviteres ind til en samtale om arbejdet 

med Washington-stellet 

 

10. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

11. Mødets gang 

Intet til dette punkt 

  

 

/ Sara Thetmark   

 


