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Statens Kunstfonds Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design 

Møde nr. 17 

Mødedato: 27.9 2017 

Tidspunkt: kl. 10.00-15.00 

Sted: Aarhus 

 
REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Bente Skjøttgaard, Iben Høi og Simon Skafdrup 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen  

Lone Ravn 

 

Godkendt af udvalget den: 25. oktober 2027 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Meddelelser 

5. Status på Den Frie Udstillingsbygning 

6.   Godkendelse af skitse til indretning af Skals  

7. Nyt stel til Den Danske Ambassade i Tokyo 

8.   Arbejdsdeling med Billedkunst omkring stedsspecifikke værk indkøb 

9.  Placering af møder fremadrettet 

10.  Næste møde 

11.  Eventuelt 

12.  Mødets gang 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt, idet sagen omkring Nyt stel til Den Danske Ambassade i Tokyo blev tilfø-

jet som et nyt punkt 7.  

 

2. Økonomi 

Økonomioversigten blev gennemgået.   
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Side 2 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Formanden gav et referat fra det sidste bestyrelsesmøde. I forlængelse af bestyrelsens afrapportering 

fra Kulturmødet på Mors vil udvalget overveje, om de skal være til stede på næste års kulturmøde.  

 

4. Meddelelser 

Sekretariatet orientede om, at Signe per 1. okt. tiltræder som ny sekretrær for udvalget.  

 

Udvalget besluttede ikke tage til Mindcraft til Milano, men overvejer at tage til Paris i stedet for med 

henbilk på indkøb. 

 

På det næstkommende udvalgsmøde vil der være et punkt om en revidering af puljebeskrivelsen for 

arbejdslegater. Ligeledes vil udvalget drøffte kommende informationsmøder.  

 

5. Status på Den Frie Udstillingsbygning 

Materialet blev gennmgået, og udvalgets beslutninger vil blive indføjet i konkurrencematerialet, som 

tilgår udvalget forud for deres næste møde. Udvalget besluttede, at det eksterne medlem af juryen 

skal honoreres med 10.000 kr.  

 

6. Godkendelse af skitse til indretning af Skals 

Skitsen blev godkendt.  

Udvalget belsuttede, at der i budgettet skulle tilføjes 25.000 kr. til honorar i forbindelse med realisering 

af projektet, og derudover 25.000 kr. som buffer. 

Udvalget besluttede, at der ikke skulle være en kontaktperson fra udvalget tilknyttet projektet.  

 

7. Nyt stel til Den Danske Ambassade i Tokyo  

Udvalget besluttede at afsætte 300.000 projektet. Udvalget udarbejdede en prioriteret liste over kura-

torforslag. Sekretariatet tager den efterfølgende kontakt.  

Udvalget vil bede en kurator om at sammensætte et stel baseret på dansk kunsthåndværk, men gerne 

med japansk inspiration og evt. med enkelte japanske elementer. Tidsrammen er fleksibel, men ud-

valget ser gerne en geografisk spredning på indkøbene. Kuratoren præsenterer en skitse for udvalget. 

Til brug for research i Japan vil udvaget gerne bevillige 20-25.000 kr.  

 

8.   Arbejdsdeling med Billedkunst omkring stedsspecifikke værk indkøb 

Det blev besluttet, at udvalget kan bestille et fuldt stedsspecifikt værk om året på niveau med projektet 

i Den Frie Udstillingsbygning.  I stedet for et fuldt stedsspecifikt værk, kan udvalget vælge to mindre 

stedsspecifikke værker  om året. For 2018 gælder projektet i Tokyo som et sådant. Aftaler om steds-

specifikke værker skal indgås med kontorchefen.  

 

 

9. Placering af møder fremadrettet 

Udvalgsmøderne afholdes i Slots-  og Kulturstyren.  

 

10. Næste møde 

Næste møde er den 25. okt. 10.15- til 12.15 
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Side 3 

11. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

12. Mødets gang 

Intet til dette punkt 

 

 

 

/Lars Theil Münster 

 

 

 


