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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design 

Møde nr. 15 

Mødedato: 17. maj 2017 

Tidspunkt: kl. 10.15-12.45 

Sted: Lokale 1 

 
REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Bente Skjøttgaard, Iben Høj og Simon Skafdrup  

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lars Theil Münster (referent) Lone Ravn (punkt: 1-5) Sara Thetmark (punkt 5) 

Godkendt af udvalget den: 24. maj 2017  

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi    

3. Meddelelser 

4. Nyt fra bestyrelsen v/ Bente Skjøttgaard 

5. Initiativ vedr. Den Frie Udstillingsbygning  

6. Status på øvrige igangværende initiativer  

7. Indkøb 

8. Eventuelt 

9. Mødets gang  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt  

 
2. Økonomi 

Udvalget vil få fremsendt en opdateret økonomioversigt umiddelbart efter udvalgsmødet  

 

3. Meddelelser 

Udvalgets nye sekretær præsenterede sig selv. 

Lone præsenterede IKP-strategien for 2017-2020. 



 

Side 2 

Udvalget planlagde at holde udvalgsmøde og udstillingstur 21.-22. juni i Nordjylland. Inden 1. juni 

meldes ønsker til gallerier, udvalget ønsker at se, ind til Lars.  

Udvalget planlagde endvidere at holde udvalgsmøde i Aarhus den 26-27. sept. og ligeledes kombine-

re det med en udstillingstur. 

 

Udvalget blev orienteret om ministerens kommende talentinitiativ.  
 

4. Nyt fra bestyrelsen v/ Bente Skjøttgaard 

Bente orienterede om sidste bestyrelsesmøde, herunder om hovedpointerne i den interessentanalyse, 

som Advice har udarbejdet for fonden.  

Udvalget besluttede at sekretariatet sender Advice-rapporten til udvalget.  

 

5. Initiativ vedr. Den Frie Udstillingsbygning  

Udvalget blev orienteret om, at sekretariatet havde været i kontakt med Den Frie.  

Udvalget godkendte en proces, hvor udbudsmaterialet er klart i slutningen af august, derefter vil der 

være to måneder til at indsende forslag, og en endelig beslutning træffes i november.   

Udvalget vil få en sagsfremstilling til juni-mødet, der beskriver indholdet af konkurrencen samt den 

videre proces mere udfoldet. 

6. Status på øvrige igangværende initiativer  

Udvalget valgte at gå ind i projektet omkring Vejen Rådhus med henblik på produktion af montre til 

Vejen Rådhus. 

Udvalget ønsker at gøre en kommunikativ indsat for projektet i Vejen. Sekretariatet går i dialog med 

projektejeren i Vejen herom 

 

Hvad angår ambassaden i Tokyo: Udvalget ønsker at gå ind aktivt ind i projektet ud over at udlåne 

værker fra deponeringsordningen.  Udvalget undersøger mulighederne i den forbindelse og tager en-

delig stilling til, hvordan de nærmere ønsker at gå ind i projektet på mødet i juni. 

 

7. Indkøb 

Udvalget drøftede og kalendersatte kommende indkøb.  

 

8. eventuelt: intet til dette punkt 

 

9. Mødets gang: tilfredshed med mødets gang.  

 


