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Statens Kunstfonds Legatudvalg for  

Kunsthåndværk og Design 

Møde nr. 21 

Mødedato: 7. marts 2018 

Tidspunkt: kl. 10.15 - 14 

Sted: Lokale 2, 5. sal 

 
 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Iben Høj, Bente Skjøttgaard, Simon Skafdrup 

Afbud fra udvalget:  

ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn (punkt 8,9), Sara Thetmark (punkt 5,8,9), Mikala Rørbech (punkt 10), Signe Marie Ebbe 

Jacobsen (ref) 

Godkendt af udvalget den: 19. marts 2018 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde  

3. Økonomi 

4. Nyt fra bestyrelsen  

5. Evaluering Den Frie  

6. Indkøb (forslag og opfølgning) 

7. Opfølgning på SKF temadag den 27/2 

8. National design strategi - drøftelse 

9. Smykkeordningen 

10. Formidling – Mikala fortæller om kommunikationsstrategien 

11. Status på stedsspecifikt indkøb, Vejen 

12. Meddelelser 

13. Næste møde 

9. - 12. april kl. 10.15 – 16 ansøgningsbehandling 

 

14. Eventuelt 

15. Mødets gang 
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Side 2 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Intet til dette punkt 

 

3. Økonomi 

Udvalget godkendte budgettet for 2018  

 

4. Nyt fra bestyrelsen  

Bente orienterede fra sidste bestyrelsesmøde, hvor de nye formænd deltog for første gang. 

Kulturministeren var forbi og bestyrelsen diskuterede bl.a. de nye regionale kunstfonde. 

 

5. Evaluering Den Frie 

Sara gav status og orienterede om Den Fries oplevelse af projektets proces og foreløbige re-

sultat og udvalget diskuterede og evaluerede projektet, herunder proces, ressourceforbrug og 

metode. Udvalget var glade for projektets forløb. Udvalget var opmærksomme på et højt res-

sourceforbrug i sekretariatet, men var overordnet positive over for den inviterede konkurrence 

som metode. Det drøftedes at et samarbejde med arkitekturudvalget kunne være frugtbart i et 

lignende projekt fremover. 

 

6. Indkøb (forslag og opfølgning) 

Der blev indkøbt et værk i Stockholm af Lene Bødker. 

Udvalget besluttede på mødet at indkøbe følgende smykker: 

Jytte Kløve: Heartflower with white stamens, 2015  

Torben Hardenberg Circle Diamant, 2017 

Pernille Mouritzen Flora Oblitus, 2017 

 

7. Opfølgning på SKF temadag den 27/2 

Udvalget diskuterede den fælles temadag for Statens Kunstfonds udvalg den 27.2, hvor Bente 

og Simon var til stede. 

 

8. National design strategi 

Bente orienterede om at hun sammen med Anne Blond, formand for Projektstøtteudvalget, 

har talt om at det kunne være relevant at stå sammen om at få indført en national design poli-

tik. Lone orienterede om processen i arbejdet med at lave en designpolitik. Bente taler videre 

med Anne om det med opbakning fra det øvrige udvalg. 

 

9. Smykkeordningen 

Aftalen vedrørende smykkesamlingen skal revideres. I den forbindelse diskuteredes blandt 

andet en strategi for internationale visninger. Udvalget ønsker at smykkesamlingen bruges 

som krog for netværk og formidling. Det vil derfor være gavnligt at indtænke formidlingsaktivi-

tet som for eksempel master classes ved smykkekunstnere i forbindelse med udstillinger. 
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Side 3 

Kriterier for egnede udstillingssteder er at de skal være gode platforme for sådanne aktiviteter. 

Det vil sige gerne museer eller sammenlignelige  vægtige institutioner frem for for ekempel 

ambassader. 

Internationale visninger skal ikke foretages for ofte, oftest en gang om året, snarere hvert an-

det år. 

Formidlingen omkring samlingen kan samle sig om både dansk design mere genrelt og de en-

kelte smykker og smykkekunstnere, samt udlånsordningen. 

Gode eksempler på relevante steder: Moma, New York, smykkemessen Schmuck i Tyskland  

og  V and A samt Collect i London. 

 

10. Formidling 

Mikala fortalte om kommunikationsstrategien 

Der blev diskuteret ideer til hvordan legatudvalgets indkøb mm.  

kan formidles i endnu højere grad – fx historien om hvor et indkøb ender henne? 

 

11. Status på stedsspecifikt indkøb, Vejen 

Mads Kjædegaard har sagt ja og er i kontakt med Teresa. Der har været udskiftning og det 

skal sikres at rådhuset er med på den. 

Sekretariatet tager kontakt til rådhuset. 

 

12. Meddelelser 

Intet til dette punkt 

 

13. Næste møde 

Ansøgningsbehandling 9 - 12. april  

 

14. Eventuelt 

Udvalget vil gerne mødes med søsterudvalget. Sekretariatet følger op og ser på muligheder. 

 

15. Mødets gang 

Intet til dette punkt 
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