
7. marts 2016 

 

REFERAT 
 
Til stede fra udvalget: 

formand Bente Skjøttgaard (BS), Simon Skafdrup (SS) og Iben Høj (IH). 

 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud. 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder r eferent:  

Anders Kongskov Olsen (AKO) (ref.) og Lone Ravn (LR) under pkt. 1 - 5. 

 

Godkendt af udvalget den 11. marts 2016 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Folkemødet på Bornholm 

5. Statens Kunstfonds Smykkesamling 

6. Kommunikationsstrategi for Statens Kunstfond 

7. Om behandling af ansøgninger 

8. Udvalgets udstillingsrunder 

9. ”Købt” og ”Præmieret” skilte 

10. Meddelelser 

11. Næste møder 

12. Eventuelt 

13. Mødets gang 

 

 

 

 

Statens Kunstfonds Legatudvalg 

for Kunsthåndværk og Design 

 

Møde nr. 2 

 

Mødedato: 2. marts 2016 

Tidspunkt: Kl. 10.15 – 14.00 

Sted: Mødelokale 1  



Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Økonomi 

Udvalget vedtog følgende budgetfordeling af finanslovsrammen på 12,6 mio. kr. 

 

beløb i kr. 

Arbejdslegater og stipendier 11.000.000 

Indkøb 

Følgeudgifter 250.000 

Køb af værker 1.000.000 

Præmieringer og egne initiativer 350.000 

I alt 12.600.000 

 

Udvalget besluttede at afsætte 250.000 kr. til følgeudgifter til udlånsordningen jf. budgettet, der blev 

præsenteret 29. februar 2016. Udvalget udtrykte ønske om at Slots- og Kulturstyrelsen havde særligt 

fokus på: 

- god placering/ophængning hos modtagerinstitutionen 

- god skiltning ved værkerne  

- mere formidling/kampagne om låneordningen for smykker 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

BS orienterede beslutningerne på seneste bestyrelsesmøde. 

 

4. Folkemødet på Bornholm 

Udvalget besluttede, at de ikke deltager i Folkemødet på Bornholm. Invitationen fra ACAB sendes 

videre til Gitte Ørskou, hvis ACAB ønsker det.  

 

5. Statens Kunstfonds Smykkesamling 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om smykkesamlingens historik, herunder samarbejdet med De-

signmuseum Danmark, konkurrencen om et smykkemøbel og internationale visninger af smykkesam-

lingen. 

 

Udvalget foreslog, at man kunne rette mere fokus mod TV- og filmbranchen i det fremadrettede kam-

pagnearbejde for låneordningen. Endvidere foreslog udvalget flere cases med smykkelånere. 

 

Udvalget drøftede om man kunne lave en tilsvarende låneordning med unikke kjoler. Slots- og Kultur-

styrelsen undersøger mulighederne. Det vil som minimum kræve en samarbejdspartner til opbevaring 

af kjolerne og håndtering af udlån. Endvidere skal der udarbejdes en plan og finansieringsmodel for 

den løbende tilretning af kjolerne til lånernes størrelse. 



Side 3 

Udvalget vurderede at smykkesamlingen med fordel kunne bruges til udstillinger internationalt i de 

kommende år. Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder en strategi for dette, som præsenteres på et kom-

mende udvalgsmøde eller strategiseminar. 

 

6. Kommunikationsstrategi for Statens Kunstfond 

Udvalget drøftede Statens Kunstfonds Kommunikationsstrategi.  

 

7. Om behandling af ansøgninger 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om arbejdsgangene og tidsforløbet i forbindelse med behandling 

af ansøgninger om arbejdslegater. 

 

8. Udvalgets udstillingsrunder 

Udvalget koordinerer løbende besøg på udstillinger. 

 

9. ”Købt” og ”Præmieret” skilte 

Slots- og Kulturstyrelsen bestiller nye ”Købt” og ”Præmieret” skilte til udvalget.  

 

10. Meddelelser 

Slots- og Kulturstyrelsen koordinerer medlemskab hos ICOM. 

 

11. Næste møder 

30. marts, Bestyrelsesmøde (kun formand) 

8. april, Repræsentantskabsmøde inkl. hædersydelse (kun formand)  

25. april – 29. april (alle dage), Behandling af ansøgninger 

 

12. Eventuelt 

Intet under dette. 

  

13. Mødets gang 

Intet under dette. 

 


