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REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Iben Høj, Simon Skafdrup, Bente Skjøttgaard 

Afbud fra udvalget:  

ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn (pkt 1-4 ), Signe Marie Ebbe Jacobsen (ref), Sara Thetmark (pkt 1-4 ), Johanna Lassenius 

(pkt 7, a-c) 

Godkendt af udvalget den: 22. januar 2018 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde  

3. Økonomi 

4. Tokyo Dining with Design 

5. Næste møde / mødekalender 

6. Frokost 

7. Indkøb: a/økonomi, b/praktisk ang. udlån, c/Aalbog, 

d/forslag og beslutninger siden sidst 

8. Præmieringer - herunder formulering af praksis 

9. Keramiksamlingen på Vejen rådhus  

10. Puljer og kommunikation af disse 

11. Nyt fra bestyrelsen 

12. Meddelelser 

13. Eventuelt 

14. Mødets gang 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 
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Side 2 

2. Beslutninger siden sidste møde  

SekSekretariatet har efter godkendelse fra formanden overført det samlede restbeløb fra 

2017 til indkøb frem for det specifikke beløb, der i november var til rådighed og anført i 

budget og regnskab.  

 

 

3. Økonomi 

Udvalget drøftede budgetudkast for 2018 og blev enige om fordelingen af årets midler. 

Sekretariatet tilretter ud fra udvalgets beslutninger og det endelige budget godkendes på 

næste møde. 

 

 

4. Tokyo Dining with Design 

Udvalget besluttede at udsætte projektet med opstart september 2018 for at kunne indgå 

aftale med den ønskede kurator, som havde sagt ja, men ikke kunne nå det inden for 

2018. Sekretariatet indgår aftale med kurator på udvalgets vegne og informerer ambas-

saden om den reviderede tidsplan. 

 

 

5. Næste møde / mødekalender 

Mødekalender blev gennemgået for at tilpasse med fælles indkøbsture. Sekretariatet 

opdaterer og sender den endelige mødekalender til udvalget.  

 

 

6. Frokost  

7. Indkøb 

a/økonomi, b/praktisk ang. udlån, c/Aalbog, d/forslag og beslutninger siden sidst. 

 

a) Udvalget besluttede at afsætte 220.000 kr. til følgeudgifter for udlånsordningen.  

b) Johanna orienterede om udlånsordningen og udvalget drøftede specifikke ideer 

til at placere indkøb på ansøgende institutioner. 

c) Udvalget drøftede sammen med Johanna værker til Aalborg Universitet, som har 

fået tilsagn på deres ansøgning om lån af værker fra Statens Kunstfond. 

d) Udvalget besluttede at indkøbe 3 cykler foreslået af SImon. Simon fremsender 

specifik information til sekretariatet som går videre med indkøbet. 

 

 

8. Præmieringer - herunder formulering af praksis 

Udvalget og sekretæren aftalte følgende praksis vedrørende præmiering:  

- Præmieringskort kan afleveres med det samme, og sekretariatet får besked samme 

dag. Begrundelsesteksten skrives hurtigst muligt – gerne senest efter tre dage – så 

sekretariatet kan sende brevet ud og indsamle fotos med det formål at lægge tekst 

og foto ud på hjemmesiden. 

 

Udvalget diskuterede kommunikationen af præmieringer. Mange andre udvalg melder ud 

ved årsskiftet, hvem der er præmieret og det drøftes at kommunikere opfølgende ved 

årsskiftet, selv om præmiering inden for kunsthåndværk og design uddeles løbende. Ud-

valget besluttede at fortsætte med at lægge de enkelte præmieringer med begrundelser 

på hjemmesiden og vil vurderer senere på året om der skal laves en samlet nyhed om 

årets præmieringer.  

 

 

9. Keramiksamlingen på Vejen rådhus  

Sekretariatet tager konktakt til den ønskede designer til montrer som introduceres til op-

gaven og til samarbejdspartneren i Vejen. Designeren får til opgave at udarbejde projekt 

inkl. budget og præsentere det for udvalget. Der ønskes fra udvalgets side mulighed for 

udskiftning i montrerne og inklusion af nye ting efterhånden. Det drøftes om formidling 

skal ind i budgettet. Sekretariatet udarbejder til næste udvalgsmøde en sagsfremstilling 

med status og evt beslutninger vedr formidling (fotos etc).  
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Side 3 

 

10. Puljer og kommunikation af disse 

Udvalget gennemgik og godkendte puljebeskrivelser til begge puljer. 

 

 

 

11. Nyt fra bestyrelsen 

Sekretariatet orienterede om introduktionsdagen for de nye projektstøtteudvalg og om 

den nye formand for Statens Kunstfonds bestyrelsen, Michael Bojesen. 

 

 

12. Meddelelser 

Intet under dette punkt 

 

 

13. Eventuelt 

Intet under dette punkt 

 

 

14. Mødets gang 

Intet under dette punkt 

 

 

 

 

 

 

  

  


