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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthånd-

værk og Design 

Møde nr. 29 

Mødedato: 21. februar 2019 

Tidspunkt: kl. 10.15 - 16 

Sted: Lokale 2, 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  1-3, 5, 12), Signe Marie Jacobsen (ref) 

 

Godkendt af udvalget den:  

5. marts 2019 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Smykker – Koldinghus 

5. Kunst i det offentlige rum 

6. Evaluering af dialogmøder 

7. Gennemgang af udlånsansøgninger 

8. kl. 13.00 Behandling af ansøgninger til udlån sammen med  

Billedkunst og gennemgang af følgeudgifter 

9. Indkøb og præmiering 

10. Indstilling til modtagere af hædersydelse 

11. Kommunikation 

12. Meddelelser – status på projekter 

13. Næste møde - 3. april kl. 10.15-16.00, Lokale 1, 5. sal 

14. Eventuelt 

15. Mødets gang 



 

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

Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen men behandlede punkt 12 meddelelser og punkt 

5 Kunst i det offentlige rum mellem punkt 3 og 4. 

 

2. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om status for økonomi, herunder hvor mange af de afsat-

te midler afsat til præmieringer og indkøb i 2019 som er brugt. Lone orienterede 

om det endelige årsregnskab for 2018 som nu er afleveret til årsberetningen. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Bente orienterede om seneste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blandt andet 

evaluerede fejringen af hædersydelse, som blev afholdt 30. januar. Bente oriente-

rede endvidere om brandingprojektet. 

 

4. Smykker – Koldinghus 

Sekretariatet orienterede om status for flytteprojektet. 

 

5. Kunst i det offentlige rum 

Udvalget drøftede Bentes skrivelse vedr. kunst i det offentlige rum og ønsket om at 

arbejde henimod at kunsthåndværk og design får flere muligheder for at indgå i 

disse projekter. Udvalget besluttede, at Bente kontakter Michael Bojesen for at få 

emnet drøftet i bestyrelsen. 

 

6. Evaluering af dialogmøder 

Udvalget evaluerede de afholdte dialogmøder i København, Kolding og Aalborg 

samen med Projektstøtteudvalget.  

Overordnet var udvalget positive og vil opfordre til at der også femover afholdes 

sådanne møder rundt i landet. Det kan med fordel være i forskellige byer hver 

gang, for at sikre at der rækkes ud til nye potentielle ansøgere. evt Århus, Odense 

og Bornholm næste runde? 

Det fungerede godt med inddragelse af tidligere modtagere, måske endnu mere 

feedback og dialog kunne være godt, men det var tydeligt at der også blev efterlyst 

information. 

God modtagelse, man kunne ønske si endnu flere deltagere og gerne flere unge. 

Det kunne evt. indtænkes i forhold til hvor man vælger at afholde det. Der var flest 

unge deltagere i Kolding. Gerne flere pauser til netværk. 

 

7. Gennemgang af udlånsansøgninger 

Udvalget drøftede de indkomne ansøgninger. 

 

8. Behandling af ansøgninger til udlån sammen med Billedkunst og gennem-

gang af følgeudgifter  

Udvalget behandlede sammen med Legatudvalget for Billedkunst de fire indkomne 

ansøgninger og gav tilsagn til 3. 

 

9. Indkøb og præmiering 

Udvalget drøftede forslag til indkøb og besluttede at købe et værk af Carl Emil Ja-

cobsen. 

 

10. Indstilling til modtagere af hædersydelse 

Udvalget drøftede flere forslag og blev enige om en indstilling til repræsentantska-

bet. 
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11. Kommunikation 

Sekretariatet orienterede om kommende pressemeddelelse vedr. visning af smyk-

kesamlingen i Houston. 

 

12. Meddelelser  

Lone orienterede om Rigsrevisionens undersøgelse og brugerundersøgelse.  

 

13. Næste møde 

3. april kl. 10.15-16.00. Lokale 1, 5. sal 

 

14. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

15. Mødets gang 

Intet til dette punkt. 
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