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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthånd-

værk og Design 

Møde nr. 28 

Mødedato: 17. januar 2019 

Tidspunkt: kl. 10.15 - 16 

Sted: Lokale 1, 5. sal 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Iben Høj, Simon Skafdrup, Bente Skjøttgaard 

 

Afbud fra udvalget:  

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Signe Marie Jacobsen (ref), Louise Straarup (punkt 8) 

 

Godkendt af udvalget den:  

5. februar 2019 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Indkøb og præmieringer 

5. Dialogmøder  

6. Smykkesamlingen – Houston og Tyskland 

7. Detroit – travel and talk - orientering 

8. Esbjerg – mundtlig orientering om status 

9. Gavepolitik 

10. Meddelelser   

11. Kommunikation 

12. Næste møde 

13. Eventuelt 

14. Mødets gang 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Økonomi 

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede 

at øremærke 150.000 kr. til London fra deres midler til 

egne initiativer. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Der har ikke været bestyrelsesmøde siden sidst. Bente 

orienterede fra workshoppen afholdt af Stupid Studio i 

forbindelse med Kunstfondens brandingprojekt. Udval-

get drøftede desuden deres ønske om at puljen til kunst 

i det offentlige rum bliver tværfaglig og tager emnet op 

på bestyrelsesniveau. Bente sender en mail vedrørende 

problematikken til sekretariatet, som videreformidler øn-

sket til bestyrelsens sekretariat til videre handling. 

 

4. Indkøb og præmieringer 

Udvalget besluttede at købe Torben Skovs værk til 

30.000 kr. 

Udvalget besluttede endvidere at købe Øivind Slaattos 

værk fra udstillingen Japan Retur for 45.000 kr. samt 

Ane Lykkes værk fra samme til 150.000 kr. 

Derudover besluttede udvalget indkøb af to værker af 

Morten Løbner og tre værker af Jane Holmberg.  

 

5. Dialogmøder  

Udvalget drøftede første møde i København og plan-

lagde efterfølgende møderne i Kolding og Aalborg. 

 

6. Smykkesamlingen – Houston og Tyskland 

UdvUdvalget godkendte udlån af samlingen til Houston 

Center of Contemporary Craft marts 2019 og ca to må-

neder frem.  

I forI forhold til smykkeprojektet i Munchen godkendte 

udvalget Mette Saabye som overordnet projektleder. 

Udvalget blev efterfølgende mødet orienteret om status 

fra Søren Kroghs rejse til München i forhold til venue for 

visning af smykkesamlingen og kuratering fra institutio-

nens side. Udvalget tog status til efterretning. 

 

7. Detroit – travel and talk – orienteering 

Sekretariatet orienterede om en snarlig indsats i Detroit 

på initiativ fra Arkitekturudvalget og Legatudvalget for 

Billedkunst, som muligvis kunne være relevant for ud-

valget. 

 

8. Esbjerg – mundtlig orientering om status 

Louise Straarup deltog og orienterede om den seneste 

udvikling og behovet for at inddrage en kunstner i en af-

klarende proces med interessenterne i Esbjerg samt 

beboerne i Stengårdsvænget. Udvalget besluttede at 

starte processen med at invitere en tekstilkunstner til at 
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afklare hvordan projektet i Esbjerg kan udføres. Udval-

get besluttede at 10.000 kr. af de hidtil afsatte midler 

skal gå til dette. Sekretariatet tager kontakt til den udø-

ver, som udvalget tidligere har peget på til opgaven. 

 

Succeskriterier for projektet: 

 

- Modtageren oplever projekt og placering som relevant (og har 

bidraget med en egenfinansiering på minimum 20.000 kr.) 

- Projektet udføres sammen med beboere i området, og proces 

og resultat vægtes ligeligt. 

- En eller flere lokale kontaktpersoner driver projektet lokalt i forhold 

til at sikre opbakning blandt beboere og øvrige interessenter, 

samt konkrete aftaler med eksempelvis lokaleejere, samt nød-

vendige praktiske afklaringer. 

 

 

9. Gavepolitik 

Sekretariatet orienterede udvalget om gavepolitikken, 

som gælder Statens Kunstfonds udvalg. Udvalget tog 

orienteringen til efterretning. 

 

10. Meddelelser   

Sekretariatet orienterede om status for øvrige projekter: 

Tokyo stellet, Vejen, Den Frie, flytning af smykkesam-

lingen til Koldinghus, samt fortalte om åbningen af det 

stedsspecifikke værk af Torgny Wilke på Hvalsø Skole, 

som både indeholder udlån afkunsthåndværk, design og 

billedkunst. 

 

11. Kommunikation 

Udvalget og sekretariatet drøftede kommunikation af 

smykkesamlingen i relation til dels flytning og dels pro-

jektet i Houston. 

 

12. Næste møde 

Næste udvalgsmøde er 21. februar, hvor der bl.a. er 

ansøgningsbehandling sammen med Billedkunst. Inden 

da deltager udvalget i Modeugen og receptionen for 

modtagere af hædersydelser samt dialogmøderne i Jyl-

land.  

Endvidere besluttede udvalget at efterårets tur til Lon-

don foregår fra den 18-20 september, hvorfor de forhol-

der sig skriftligt til næste ansøgningsrunde vedr. udlån 

og holder et udvalgsmøde den 2. oktober frem for det 

planlagte den 20. september. 

 

13. Eventuelt 

Udvalget aftalte plan for modeugen og sekretariatet føl-

ger op. 

 

14. Mødets gang 

Intet til dette punkt. 
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