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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthånd-

værk og Design 

Møde nr. 26 

Mødedato: 1. november 2018 

Tidspunkt: kl. 10.15-16 

Sted: Lokale 2, 5. sal 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Bente Skjøttgaard, Simon Skafdrup 

 

Afbud fra udvalget:  

Iben Høj 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn (punkt 1-7 og 13), Signe Marie Jacobsen (ref)  

 

Godkendt af udvalget:  

12. november 2018 
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9. Esbjerg  
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11. London – ideer til møbler 

12. Årshjul 2019 

13. Meddelelser 

14. Næste møde 

15. Eventuelt 

16. Mødets gang 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Intet under dette punkt. 

 

3. Økonomi inkl. budget 2019 

Udvalget tog orienteringen om status for økonomi til efterretning. Udvalget godkendte udkastet 

til budget 2019 med en enkelt ændring, idet de afsatte 10.000.000 kr. til arbejdslegater og 

400.000 kr. til egne initiativer i 2019.  

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Bente orienterede om nyt fra bestyrelsen, herunder at bestyrelsen har hyret bureauet Stupid til 

at rebrande Statens Kunstfond både eksternt og internt. 

Bente fortalte også om Kommunekonferencen i Horsens og at bestyrelsen har besluttet at af-

sætte midler til Mors og Bornholm i 2019. 

 

5. Info / dialogmøde 

Udvalget forholdt sig til oplægget fra Danske kunsthåndværkere og designere og kom med in-

put. Projektstøtteudvalget får også oplægget til gennemsyn og godkendelse. 

Udvalget ønsker med dialogmøderne at prioritere at komme rundt i landet og at invitere bredt 

fx via andre relevante brancheorganisationer, herunder Design Denmark. 

Udvalget vil gerne besøge tre steder i udgangspunktet:  

 Sjælland, enten Kbh eller øvrige Sjælland 

 Midtjylland – fx enten Kolding eller Vejle 

 Nordjylland  

 

Udvalget gav sekretariatet mandat til at gå videre med at planlægge tre dialogmøder sammen 

med danske kunsthåndværkere og designere. For godkendelser eller ved spørgsmål kontak-

tes formanden direkte for at sikre en hurtig proces og at møderne kan finde sted i januar.  

 

6. Smykkesamlingen 

Udvalget var positivt stemt over for Koldinghus men bad sekretariatet ringe en sidste gang at 

kontakte Den Gamle By i Århus for at høre om de ville komme med et oplæg. Ønsker de dette 

vil udvalget forholde de to oplæg mod hinanden inden de træffer en endelig beslutning. Hvis 

ikke den Gamle By melder positivt tilbage besluttede udvalget at give sekretariatet mandat til 

at indgå en aftale med Koldinghus. 

 

7. Gennemgang af ansøgninger 

Udvalget gennemgik ansøgninger om udlån til behandling. Der var indkommet 10 ansøgninger 

til udlånsordningen. Udvalget indstillede 7 institutioner til at modtage kunst.  

 

Se bilag 1: beslutningsliste 

 

8. Ansøgningsbehandling sammen med Legatudvalget for Billedkunst 
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Udvalget behandlede 10 ansøgninger om udlån sammen med Legatudvalget for Billedkunst. 

 

9. Esbjerg  

Johanna udbyggede forslaget om et projekt til Esbjerg.  

Udvalget drøftede forslaget og er positive i forhold til at gå ind i et projekt, hvor en kunsthånd-

værker sammen med nogle beboere udvikler tekstiler til brug i fælleshuset.   

Inden der træffes en endelig beslutning skal det afklares med ejeren af lokalet, som er Ung-

domsbo, hvordan de ønsker at indgå i en aftale og det skal afklares hvem den lokale projekt-

leder er. 

Udvalget drøftede ideer til hvem, der kunne løfte opgaven. 

Udvalget bad sekretariatet komme med et oplæg inklusiv organisation og økonomi til næste 

møde. 

 

10. Indkøb 

Udvalget indkøbte på Bornholm to trædrejede krukker af Hans Henning Pedersen.  

Udvalget gav mandat til Bente vedr. indkøb i Paris. 

 

11. London – ideer til møbler 

Udvalget drøftede ideer til hvilke møbler, der kunne indkøbes til London og forslag til hvilke 

møbler, der kan foreslås indkøbt til Udenrigsministeriets møbellager til brug i London.  

 

12. Årshjul 2019 

Udvalget havde enkelte ændringer til årshjulet, som medtages til godkendelse på næste mø-

de. 

 

13. Meddelelser 

Lone informerede om den kommende omorganisering i Slots- og Kulturstyrelsen, som inde-

bærer at de fire kunststøttekontorer bliver til Center for Kunst og Biblioteker, hvilket bringer de 

fire enheder sammen, der sidder med Statens Kunstfond og områderne Litteratur, Musik- og 

Scenekunst, Billedkunst, Arkitektur, samt Kunsthåndværk og Design. 

Lone informerede også om at der arbejdes på at lave en hurtigere og mere effektiv proces an-

gående udvalgsmedlemmernes udlæg, så de bliver tilbagebetalt hurtigere. 

Sekretariatet orienterede om at Margrethe Odgaard er gået i gang med Tokyo projektet og 

kommer med et oplæg til udvalgets første møde i 2019. 

 

14. Næste møde 

Årets sidste møde er den 28. november 2018 på HCAB kl. 10.15-16. 

 

15. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

16.Mødets gang 

Intet at bemærke 
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Bilag 1  

 

Statens Kunstfonds Udlånsordning - an-

søgningsfrist d. 10. oktober 2018 

    

Journal nr. Ansøger Inhabilitet*  1 arbejds-

mæssig, 2 personlig, 

3 med i projektet 

Beslutning 

SKBL31.2018-0011 Aarhus Universitet   Tilsagn 

SKBL31.2018-0012 Virum Gymnasium   Fejlansøgning 

SKBL31.2018-0013 Thisted Kommune   Tilsagn.  

SKBL31.2018-0014 Social- og Sund-

hedsskolen, Aar-

hus 

  Tilsagn. 

SKBL31.2018-0015 Midttrafik   Tilsagn. 

SKBL31.2018-0016 Lægerne Trædre-

jerporten 

  Afslag. Stedets of-

fentlighed. 

SKBL31.2018-0017 Kerteminde Kom-

mune 

  Afslag. Stedets eg-

nethed. 

SKBL31.2018-0018 HF & VUC Fyn   Tilsagn.  

SKBL31.2018-0019 H.C. Andersen 

Kongres Center 

A/S 

  Tilsagn. 

SKBL31.2018-0020 Domsstolsstyrelsen 

Retten i Ålborg 

  Tilsagn. 
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