
 

30. oktober 2017 

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 Købehavn V, Tlf. +45 33 95 42 00, post@slks.dk 

 

 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for  

Kunsthåndværk og Design 

Møde nr. 18 

Mødedato: 25. oktober 2017 

Tidspunkt: kl. 10.15-12.15 

Sted: Lokale 5. 5. sal 

 
 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Iben Høj, Bente Skjøttgaard, Simon Skafdrup (med via Skype) 

Afbud fra udvalget:  

Ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn (punkt 1,2,3,5,6,7) Signe Marie Ebbe Jacobsen (ref) 

Godkendt af udvalget den: [indsæt dato] 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Beslutninger siden sidste møde  
3. Økonomi. Fastlæggelse af budget for resten af året. 
4. Nyt fra bestyrelsen 
5. Puljebeskrivelse – tilretning inden næste frist 
6. Tokyo projektet. Status på indretning og Dining with Design 
7. Status Den Frie Udstillingsbygning 
8. Kalender næste år – møder og puljefrist 
9. Meddelelser  
10. Næste møde 
11. Eventuelt 
12. Mødets gang 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med den ændring at punkt nr 4 blev flyttet til efter punkt nr 7 

 
2. Beslutninger siden sidste møde  
Intet til dette punkt 
 
3. Økonomi. Fastlæggelse af budget for resten af året 
Udvalget besluttede under dette punkt 
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Side 2 

- At afsætte 500.000 kr. til en særlig indsats for talentudvikling i 2018 
- At afsætte de resterende 268.370 kr. til indkøb og præmieringer 

 

5. Puljebeskrivelse 

Udvalget besluttede under dette punkt 

 

- At revidere teksten i deres overordnede puljebeskrivelse inden næste frist. Sekretariatet sen-

der den eksisterende puljebeskrivelse ud, så udvalgsmedlemmerne kan kommentere i denne. 

- At lave en selvstændig puljebeskrivelse for en talentpulje med samme frist som den overord-

nede pulje og specifikke kriterier og formål med fokus på nyuddannede. 

 

6. Tokyo projektet 

Udvalget blev orienteret om status for indretningsprojektet på ambassaden i Tokyo, som er blevet vel 

modtaget i forbindelse med Kronprinsparrets og kulturministerens besøg i oktober. Projektets steds-

specifikke del, Dining with Design, sættes i gang nu og der er taget kontakt til en kurator som er invite-

ret til møde med sekretariatet den 1. november. Det skal aftales hvordan det praktiske vedr pakning fx 

planlægges. 

 

7. Status Den Frie Udstillingsbygning 

Konkurrencematerialet er nu udsendt og Lone orienterede udvalget om den videre proces. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Bente orienterede om den nye kampagne fra Statens Kunstfonds bestyrelse og om dialogmødet på 

Christiansborg den 8 november. 

 

8. Kalender næste år 

Udvalget diskuterede hvornår evt. info møder skulle ligge til næste år. Sekretariatet kommer til næste 

møde med et udkast til et årshjul vedrørende møder, events og puljefrist. 

 

9. Meddelelser 

Sekretariatet orienterede om deadlines i forbindelse med årsberetningen for 2017. Lone orienterede 

om at Projektstøtteudvalget har indgået en aftale med V & A om et residency for en dansk keramiker i 

2018. 

 

10. Næste møde 

Bente deltager til fælles uddelingsmøde med Legatudvalget for Billedkunst den 2. november. Det afta-

les at de øvrige udvalgsmedlemmer orienterer sig i materialet på ftp serven og sender deres input til 

Bente inden mødet. Udvalget mødes den 8. november til ordinært møde i styrelsen kl 10.15-12 og 

deltager i dialogmødet på Christiansborg kl 13-16 

 

11. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

12. Mødets gang 

Intet til dette punkt. 


