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Statens Kunstfonds udvalg for Kunsthåndværk og 

Design 

Møde nr. 27 

Mødedato: 28. november 2018 

Tidspunkt: kl. 10.15 – 13 ca. 

Sted: Lokale 5, 5. sal 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Iben Høj, Simon Skafdrup, Bente Skjøttgaard  

 

Afbud fra udvalget:  

Ingen 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

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

 

Lars Grarup fra Stupid Studio kom kort forbi i forbindelse med punkt 3 

 

Godkendt af udvalget den:  

5. december 2018 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi og budget 2019 

3. Nyt fra bestyrelsen - nyt branding projekt 

4. Status på strategi op til sidste år som udvalg 

5. Dialogmøder 

6. Esbjerg 

7. Kunst i det offentlige rum - drøftelse 

8. Indkøb 

9. Kommunikation / årsberetning 

10. Meddelelser 

11. gennemgang af Årshjul 2019 

12. Eventuelt 

13. Mødets gang 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 
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2. Økonomi og budget 2019 

Sekretariatet orienterede om status for økonomi.  

Udvalget besluttede at afsætte 20.000 kr. til flytning af smykkesamlingen, herunder transport, 

gennemgang, ny forsikringsvurdering. 

Udvalget besluttede endvidere at afsætte resterende midler til indkøb i 2019. 

Udvalget godkendte budget for 2019 

 

3. Nyt fra bestyrelsen - nyt branding projekt 

Lars Grarup fra Stupid Studio kom forbi og fortalte om det nye branding projekt for Statens 

Kunstfond. Udvalgsmedlemmerne vil blive involveret undervejs.  

Bente orienterede om nyt fra bestyrelsesmødet den 27. november, herunder nytårskur og fæl-

les 

kommunikationsindsats i forbindelse med Esbjerg projektet. 

 

4. Status på strategi op til sidste år som udvalg 

Udvalget drøftede status for strategi op til det sidste år som udvalg og herunder hvad de øn-

sker at videreudvikle og sætte mere fokus på. 

 

5. Dialogmøder 

Udvalget drøftede de kommende dialogmøder, herunder ideer til inviterede og oplægsholdere. 

 

6. Esbjerg 

Udvalget besluttede: 

- At gå videre med et projekt i Esbjerg hvis der findes en lokal projektleder 

- At udvalgets succeskriterier for projektet er at det bliver opfattet som et positivt samar-

bejdsprprojekt med fokus på co-creation med de lokale beboere, samt at det konkrete pro-

jekt bliver velfungerende i rummet og opfylder de behov der er.  

- at afsætte 200.000 kr. til projektet under forudsætning af lokalt engagement i form af en 

lokal projektleder og økonomisk tilskud til projektet fra lokal side. 

 

7. Kunst i det offentlige rum – drøftelse 

Udvalget drøftede, hvordan kunsthåndværk og design kan få en større rolle inden for Statens 

Kunstfonds arbejde med Kunst i det offentlige rum, hvilket er et ønske hos begge Kunsthånd-

værk og Designudvalg 

 

8. Indkøb 

Udvalget besluttede at forhøre sig om priser på to værker med henblik på indkøb.  

Udvalget besluttede at præmiere to værker af Lise Seier Petersens på udstillingen Atrium 

den levende krukke på Clay med samlet 25.000 kr. 

 

9. Kommunikation / årsberetning 

Udvalget drøftede kommunikation og årsberetning. 

 

10. Meddelelser 

Intet til dette punkt. 
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11. Gennemgang af Årshjul 2019 

Udvalget fastlagde møder i 2019 og besluttede at tage til London i forbindelse med London 

design Festival i september. 

 

12. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

13.Mødets gang 

Intet til dette punkt. 
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