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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design  

Møde nr. 16 

Mødedato: 21. juni 2017 

Tidspunkt: kl. 10:15 - 12:45 

Sted: Lokale 1 

 
REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Bente Skjøttgaard, Iben Høi og Simon Skafdrup 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn, Sara Thetmark og Lars Theil Münster (ref.) 

Godkendt af udvalget den: 28. juni 2017 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Meddelelser 

5. Status på projekt vedr. Den frie Udstillingsbygning 

6. Status på projekt i Tokyo 

7. Status på projekt i Vejen  

8. Eventuelt 

9. Mødets gang 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Økonomi 

Udvalget godkendte økonomifremstillingen. Udvalget blev oplyst om, at der på fremstillingen fremgik 

tilbageførte midler fra det tidligere udvalgs projekter. På udvalgets møde i september fastlægger ud-

valget budgettet for resten af året.  

 

3. Nyt fra bestyrelsen  

Formanden orientererede om seneste bestyrelsesmøde. Herunder at der er afsat 700.000 kr. til en 

digital kampagne, som skal løbe i efteråret og yderligere 500.000 kr. til yderligere kommunikationsini-

tiativer i løbet af 2017.   



 

Side 2 

Formanden så gerne, at der på Facebook blev gjort opmærksom på udvalgets indkøb og præmierin-

ger. Sekretariatet går i dialog med Fondens kommunikationskonsulent herom. 
 
Formanden orienterede om, at bestyrelsen på næste møde drøfter mulighederne for at indføre en form 
for afrapportering/dokumentation fra modtagere af arbejdslegater, som kunne bruges i formidlings-
øjemed. Det blev besluttet, at udvalget drøfter spørgsmålet efter, at punktet har været på bestyrel-
sesmødet.  
 

Formanden orienterede endvidere om receptionen den 19. juni 2017, hvor legatmodtagere fra seneste 

uddelingsrunde blev fejret.  

 

4. Meddelelser 

Lone orienterede om, at der laves en kontorchef- og medarbejdervagtplan henover sommeren, hvis 

der skulle opstå sager, der kræver sekretariatets bistand. Ønsker udvalget at henvende sig til sekreta-

riatet, skal de benytte kontorets fælles mailadresse adki@slks.dk og hovedtelefonnummeret til styrel-

sen 3395 4200. 

 

Lars orienterede om, at der planlægges at udsende en nyhed om præmieringer i starten af næste uge. 

Såfremt udvalget foretager præmieringer inden, meddeles disse til Lars, så de kan komme med i ny-

heden.  

  

5. Status på projekt vedr. Den frie Udstillingsbygning 

Udvalget godkendte den reviderede tidsplan, som fremgik af sagsfremstillingen. Sara kunne oplyse 

om, at de tre deltagere, der indbydes til konkurrencen, har vist interesse for at deltage. 

Til udvalgets møde i september, vil der blive præsenteret et uddybet konkurrencemateriale, herunder 

vil der blive skitseret forskellige modeller for sammensætningen af en jury.  

 

6. Status på projekt i Tokyo 

Udvalget blev orienteret om sekretariatets dialog med ambassaden, herunder at ambassaden indvilli-

ger i, at nips mv. fjernes fra indretningen, så den kuraterede indretning fremstår skarpt. 

Udvalget blev endvidere orienteret om, at Sara tager til Japan i starten af august og i den forbindelse 

sikrer sig, at ambassaden kan varetage et evt. nyproduceret stel forsvarligt. Johanna besøger ambas-

saden i september og foretager ophænget af værker.  

 

Udvalget får umiddelbart efter mødet tilsendt en liste over ansøgere, som har fået bevilliget tilskud ved 

ansøgning til projektstøtteudvalgets pulje ”Kunsthåndværk og design i Japan” med henblik på en vur-

dering af navne, der evt. kunne være interessante i relation til projektet, såfremt udvalget ønsker, at 

projektet får form af et dansk-japansksamarbejde. 

 

7. Status på projekt i Vejen  

Udvalget diskuterede kort projektet. Udvalget ønsker, at man med montreindkøbet kan bevirke, at der 

skabes nogle rammer for en dynamisk samling med en løbende udskiftning af værker. Det nye rådhus 

i Vejen først åbner i 2019, så det er endnu for tidligt at tage kontakt til en montreproducent.  

 

Til udvalgets møde i september vil sekretariatet afklare arbejdsdelingen med Billedkunst omkring 

stedsspecifikke værkindkøb, ligesom det vil blive diskuteret på næste udvalgsmøde.  

 

mailto:adki@slks.dk


 

Side 3 

8. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

9. Mødets gang 

 

Intet til dette punkt 

 

 

 

 

 


