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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthånd-

værk og Design 

Møde nr. 24 

Mødedato: 13. juni 2018 

Tidspunkt: kl. 10.15 – 15  

Sted: Lokale 2, 5. sal 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Iben Høj, Bente Skjøttgaard, Simon Skafdrup (deltog på Skype til punkt 1-7) 

Afbud fra udvalget:  

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Signe Marie Jacobsen 

Godkendt af udvalget den: 22. juni 2018 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

3. Opsamling på Art in Embassy projekter  

4. Smykkesamlingen internationalt 

5. Design og kunst i det offentlige rum  

Orientering om Esbjerg projektet med Realdania, samt an-

dre relevante mulige tiltag fra Legatudvalget i Billedkunst 

6. Nyt fra bestyrelsen 

7. Indkøb 

8. Opsamling på stedsspecifikke indkøb – Skals og Vejen 

9. Kommunikation 

10. Meddelelser 

11. Næste møde 

Onsdag den 29. august kl 10.15 – 16, SLKS 

12. Eventuelt 

13. Mødets gang 
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Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsorden. 

 

2. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om status på økonomi. 

 

3. Opsamling på Art in Embassy projekter  

Ambassaden i London har fået tilsagn som udvalget indstillede på møde med Legatudvalget for Bil-

ledkunst den 25. april 2018. London er den tredje ambassade i pilotprojektet og efter dette projekt vil 

den samlede indsats blive evalueret. Udvalget bad sekretariatet komme med et oplæg til fremgangs-

måder i London og vil på baggrund af dette beslutte på hvilket niveau og hvordan udvalget vil spille ind 

i projektet. 

 

4. Smykkesamlingen internationalt 

Udvalget tog orienteringen om den indledningsvise research i forhold til Schmuck i München til efter-

retning og bad sekretariatet gå videre med en mere specifik research og komme med et oplæg til hvor 

og hvordan smykkesamlingen kan vises i München i forbindelse med schmuck 2020. Succeskriteriet 

er at give muligheder for nulevende kunstnerne, at vise ny dansk smykkekunst med baggrund i istori-

en og at der er fokus på formidling. 

 

Mht smykkesamlingen i øvrigt drøftede udvalget at de gerne snart vil have et oplæg fra sekretariatet i 

forhold til at finde et nyt sted til samlingen og sekretariatet fik mandat til at kontakte relevante steder 

og komme med et oplæg.  

 

5. Design og kunst i det offentlige rum  

Orientering om Esbjerg projektet med Realdania, samt andre relevante mulige tiltag fra Le-

gatudvalget i Billedkunst 

Udvalget drøftede mulighederne for at gå ind i projektet i Esbjerg. Udvalget besluttede at gå ind i pro-

jektet med et mindre projekt, evt sammen med projektstøtteudvalget. Inden endelig beslutning afsøger 

sekretariatet om dette kunne have interesse for projektstøtteudvalget. Desuden inviteres Louise Straa-

rup, som er styrelsens projektleder med til næste møde for at fortælle mere om projektet og hvordan 

det organiseres og forankres som samlet projekt i lokalmiljøet. 

 

6. Nyt fra bestyrelsen 

Bente orienterede fra bestyrelsesmødet. Det blev nævnt at et møde om året kunne holdes ude i landet 

Bl.a. sammen med lokale ildsjæle, dette er udvalget meget interesseret i og det arbejdes ind i næste 

årsplan. 

 

Udvalget ønsker endvidere at holde et infomøde, evt flere rundt i landet, gerne sammen med projekt-

støtteudvalget. Sekretariatet går videre med dette. 

 

Bente orienterede endvidere om at bestyrelsen arrangerer en kommunekonference med lokale politi-

kere frem for møde på Christiansborg sidste år, hvor få folketingspolitikere dukkede op. 

Bestyrelsen har endvidere sat penge af til et forskningsprogram i samarbejde med Norsk Kunstråd om 

”Kunst og sociale fællesskaber”. 
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Side 3 

 

7. Indkøb 

Udvalget behandlede medlemmernes forslag til indkøb og præmieringer.  

 

8. Opsamling på stedsspecifikke indkøb – Skals og Vejen 

Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning vedrørende status for Vejen og afslutning af 

Skals. Udvalget drøftede endvidere hvordan de fremover kan sikre at de stedsspecifikke værker kan 

opfylde institutionens ønsker inden de giver tilsagn. 

 

9. Kommunikation 

Intet under dette punkt. 

 

10. Meddelelser  

Signe orienterede om at hun i forbindelse med gennemgangen af inhabilitetsprocedurer også har talt 

med juristen om hvornår indkøb kan være påvirket. Juristen har gjort sekretariatet opmærksom på at 

der ikke er noget juridisk til hinder for at købe værker af andre end udvalgsmedlemmer på udstillinger, 

hvor en fra udvalget er repræsenteret så længe der ikke er tale om økonomisk vinding for udvalgs-

medlemmer. Udvalget tog dette til efterretning. 

 

11. Næste møde 

Onsdag den 29. august kl 10.15 – 16, SLKS 

 

12. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

13. Mødets gang 

Intet under dette punkt. 


