
 

30. august 2018 

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

 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthånd-

værk og Design 

Møde nr. 25 

Mødedato: 29. august 2018 

Tidspunkt: kl. 10.15 - 16 

Sted: Lokale 2, 5. sal 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Simon Skafdrup, Bente Skjøttgaard, Iben Høj 

Afbud fra udvalget:  

Ingen 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Signe Marie Jacobsen (ref), Johanna Lassenius (punkt 9) og Sara Thetmark (punkt 9) 

 

Godkendt af udvalget den: 10. september 2018 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsorden. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Siden sidst har udvalget valgt at præmiere to udstillinger: REFORM biennale med 75.000 kr. og beno-

gsebastian på Den Frie med 50.000 kr. 

 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede udvalget om status for økonomi. Udvalget besluttede at afsætte yderligere 

85.000 kr. til præmieringer. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen inkl. drøftelse af idekatalog vedr. spredning af støtten  

Udvalget drøftede idekataloget og deres kriterier med henblik på yderligere spredning af kunststøtten. 

Udvalget besluttede at holde fast i deres ønske om at afholde dialogmøder med potentielle ansøgere 

flere steder i landet. 

 

5. Esbjerg – besøg af Louise Straarup 

Udvalget blev orienteret om projektet i Esbjerg af Louise Straarup og drøftede muligheder og potentia-

ler i forhold til evt. deltagelse. 
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Side 2 

Udvalget besluttede at deltage i et møde i Esbjerg 19. september 2018 med kommunen, repræsenta-

tion fra lokale kulturinstitutioner og øvrige lokale aktører for derefter at vurdere hvorvidt og i hvilket 

omfang udvalget går ind i projektet. 

 

6. Indkøb – siden sidst og nye forslag 

Intet til dette punkt. 

 

7. Smykkesamlingen i DK – status 

Sekretariatet orienterede om den igangværende dialog med de steder, udvalget har peget på som 

mulige nye partnere i forhold til administration og formidling af smykkesamlingen fremover. Udvalget 

drøftede prioriteringen af kriterier i forhold til arbejdet med smykkesamlingen som: 1. udstilling, 2. for-

midling og 3. udlån. Udvalget besluttede at afsætte 25.000 kr. årligt for at holde institutionen udgifts-

neutral. Dette kan evt. gøres som en del af fællesudgifterne. Sekretariatet taler videre om det prakti-

ske med Johanna. 

Udvalget besluttede også at de 60.000 kr. afsat til digital formidling af smykkesamlingen kan følge den 

nye partnerinstitution for at give et formidlingsboost i overgangsfasen. 

 

8. Smykkesamlingen i udlandet 

Sekretariatet orienterede om status for research og dialog i forbindelse med at vise smykkesamlingen 

i München i 2020. Udvalget drøftede hvordan de ønsker at gå videre og besluttede at afsætte 100.000 

kr. af årets midler til indsatsen. Sekretariatet går i dialog med relevante samarbejdspartnere i Mün-

chen ud fra udvalget kommentarer. Udvalget vil på et senere møde vurdere det fulde økonomiske 

behov ud fra et konkret projektoplæg med budget. 

 

9. Art in Embassy projekter – London og Tokyo 

Johanna og Sara orienterede om den foreløbige dialog med ambassaden i London. De er meget posi-

tive på ambassaden og med på at formidle projektet. Johanna orienterede endvidere om de foreløbige 

ideer til udlån fra samlingen. 

Udvalget besluttede at indkøbe yderligere småmøbler og evt lamper og tæpper specifikt til ambassa-

den i London. Sekretariatet orienterede om et forestående besøg på ambassaden i London 21. sep-

tember og opfordrede til at sende eventuelle forslag inden da.  

Udvalget besluttede at afsætte 150.000 til indkøb, som også kan dække indkøb specifikt til ambassa-

den.  

 

10. Øvrige projekter – status for Vejen  

Sekretariatet orienterede om status for Vejen projektet, hvor Mads Kjædegaard skal fremlægge skitser 

for byrådet i november.  

 

11. Kommunikation – infomøde sammen med PUK 

Udvalget besluttede at planlægge dialogmøder i januar 2019 tre steder i Danmark og at invitere Pro-

jektstøtteudvalget til at være med. Det er udvalgets ønske at finde tre byer, hvor der er grobund for at 

komme i kontakte med potentielle nye ansøgere og formidle at de kan søge Statens Kunstfond, sam-

tidig med at lokale aktører på feltet kan inviteres til at deltage og give feedback til udvalget, samt ori-

entere udvalget om hvad der sker i lokalområdet. 
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Side 3 

Udvalget bad sekretariatet kontakte en mulig samarbejdspartner, som har kontakt til interessenter 

over hele landet og kan inddrages i planlægning. Det er målet at samarbejdspartneren står for at ud-

arbejde et oplæg til de tre byer, steder hvor møder kan afholdes, tema for dagen, invitation af interes-

senter og oplægsholdere fra lokalmiljøet, samt facilitering og organisering af dagen med fokus på det 

praktiske såvel som det indholdsmæssige. 

Udvalget besluttede at afsætte 30.000 kr. til formålet. 

 

12. Meddelelse 

Sekretariatet orienterede om at Billedkunstudvalget og arkitekturudvalget udarbejder et projekt i Detro-

it, som kunne være relevant for udvalget. Der kommer en sagsfremstilling på et senere møde. 

 

 

13. Næste møde inkl. planlægning af indkøbsture og evt. revidering af mødeplan 

Udvalget besluttede at revidere deres mødeplan for resten af året. Mødeplanen er nu som følger: 

 

19. september, indkøbstur og møde i Esbjerg 

9.-10. oktober, indkøbs/præmieringstur Bornholm  

1. november, udvalgsmøde inkl ans.beh. m Billed-

kunst 

28. november udvalgsmøde, SLKS 
 

 

14. Eventuelt 

Sekretariatet har organiseret en introduktion til CHART fredag, hvor både Projektstøtteudvalget og 

Legatudvalget er velkomne. 

 

15. Mødets gang 

Intet til dette punkt. 

 

 


