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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk  

og Design 

Møde nr. 30 

Mødedato: 3. april 

Tidspunkt: kl. 10.15 - 16 

Sted: Lokale 1, 5. sal 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Iben Høj, Bente Skjøttgaard og Simon Skafdrup 

 

Afbud fra udvalget:  

ingen 

 

Til stede fra Slots- og kulturstyrelsen, herunder referent:  

Louise Straarup (punkt 6), Anton Bech Jørgensen (punkt 7), Signe Marie Jacobsen (ref.) 

Herudover deltog designer Mads Kjædegaard under punkt 5. 

 

Godkendt af udvalget den:  

12. april 2019 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

3. Beslutninger siden sidst 

4. Nyt fra bestyrelsen 

5. Vejen  

6. Esbjerg status v. Louise Straarup 

7. Input til arkitekturudvalget: “præmieringsplatte” 

8. Smykker – mundtlig orientering 

9. London indkøb 

10. Indkøb og præmiering 

11. Kommunikation 

12. Meddelelser  

13. Næste møde 

Uddelingsmøde 20-23. maj, lokale 1, 5. sal 
 

14. Eventuelt 

15. Mødets gang 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om status for udvalgets økonomi. Udvalget tog orienterin-

gen til efterretning. 
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3. Beslutninger siden sidst 

Udvalget har siden sidste møde besluttet at indkøbe værket Brigitte af Susanne 

Wellm hos galleri Kant for 29.500 kr. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Der har ikke være bestyrelsesmøde siden sidst men Bente orienterede om repræ-

sentantskabsmødet, hvor udvalgets indstilling til en ny modtager af hædersydelsen 

blev godkendt. 

 

5. Vejen – besøg af Mads Kjædegaard 

Mads Kjædegaard viste sin model og fortalte om sine ideer med udstillingsmøblet 

til Vejen rådhus. Udvalget var positive og foreslog udarbejdelse af manual. Mads 

deltager den 9. april på byrådsmøde i Vejen og præsenterer skitsen. Sekretariatet 

deltager. 

 

6. Esbjerg status v. Louise Straarup 

Louise Straarup orienterede om status for projektet i Esbjerg. Der er 2 lokale part-

nere, der r gået ind i projektet og Tina Ratzer er i færd med workshops i Esbjerg, 

foreløbig er der gode erfaringer med det. Tina får første del af sit honorar, i alt 

75.000 kr. udbetalt til denne proces, mens anden del udbetales såfremt 2. fase re-

aliseres efter sommer. 

Tina sender sit oplæg til udvalget en uge før præsentationen primo juni. Der skal 

aftales et møde primo juni med deltagerne, lokale repræsentanter fra Esbjerg Kom-

mune, boligorganisationer og de to beboergrupper, hvor det kan aftales nærmere 

om hvordan 2. fase realiseres. Sekretariatet afklarer videre forløb og inviterer til 

møde. 

 

7. Input til arkitekturudvalget: “præmieringsplatte” 

Anton, sekretær for arkitekturudvalget, fortalte om udvalgets tanker om at indføre 

en slags markering af, hvilke bygningsværker, udvalget vælger at præmiere.  

Udvalget drøftede sammen med Anton arkitekturudvalgets forespørgsel om input til 

hvem, der ville kunne løfte opgaven og foreslog en økonomisk ramme på 50.000 

kr. til en sådan opgave.  

Udvalget vender tilbage senest 23. april hvis de har yderligere forslag til navne end 

dem, de nævnte på mødet. 

 

8. Smykker – mundtlig orientering 

Sekretariatet orienterede om smykkesamlingen, herunder status for flytning til Kol-

dinghus og udstillingen i Houston. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

9. London indkøb 

Udvalget besluttede at afsætte 10.000 kr. ekstra fra de endnu ikke afsatte midler 

så alle indkøb kan den foreslåede liste kan fuldføres.  

 

10. Indkøb og præmiering 

Udvalget besluttede at indkøbe Jakob Jørgensens bænk Faba for 150.000 kr. 

Udvalget besluttede endvidere at afsætte 100.000 kr. af de endnu ikke afsatte mid-

ler til yderligere indkøb.  

 

11. Kommunikation 
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Sekretariatet orienterede om fremtidige nyheder og om en opfordring fra kommuni-

kation om at tænke i hvilke overordnede strømninger, som er tydelige i årets an-

søgninger og som evt kan kommunikeres ud i sammenhæng med forårsuddelin-

gen. 

 

 

 

12. Meddelelser  

Sekretariatet orienterede om at Margrethe Odgaard har sendt liste over stel til To-

kyo, og informeret om at alt går efter planen med både budget og tidsramme.  

Udvalget tog listen og orienteringen til efterretning. 

 

13. Næste møde 

Uddelingsmøde 20-23. maj, lokale 1, 5. sal 

 
 

14. Eventuelt 

Udvalget drøftede relevante udstillinger og forårets indkøbsture. 

 

15. Mødets gang 

Intet til dette punkt. 
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