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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthånd-

værk og Design 

Møde nr. 33 

28. august 2019 

Tidspunkt: kl. 10.15-16 

Sted: Lokale 2 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Bente Skjøttgaard, Iben Høj, Simon Skafdrup 

 

Afbud fra udvalget:  

ingen 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Mikala Rørbech (punkt 5), Gitte Smed (punkt 5), Signe Marie Jacobsen (ref). 

 

Godkendt af udvalget den:  

 

Dagsorden 

 Sagsfremstillings nr. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde  

3. Økonomi 

4. Nyt fra bestyrelsen 

5. Besøg af Gitte Smed og Mikala vedr. brandingprojektet 

6. Statens Kunstfonds formål og opgaver - input til kommende 

udvalg 

7. Indkøb og præmieringer 

8. Hædersydelse 

9. Tokyo – mundtlig opdatering 

10. London – mundtlig opdatering om projektstatus og status for 

rejseprogram september. 

11. Vejen – mundtlig opdatering vedr. proces og præsentation 

12. Kommunikation og presse 

13. Meddelelser 

14. Næste møde 

15. Eventuelt 

16. Mødets gang 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Udvalget har siden sidst besluttet at præmiere Emilie Helmstedts show under modeugen med 

25.000 kr.  

 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om økonomien. Udvalget besluttede at de på næste møde drøfter 

hvordan deres resterende midler for 2019 skal anvendes.  

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Der har ikke været bestyrelsesmøde siden sidst. Bente har meldt afbud til bestyrelsens tur til 

London fordi udvalget selv er afsted ugen inden. Bestyrelsen har på seneste møde besluttet at 

studerende ikke kan søge Statens Kunstfond og det skrives nu ind i samtlige puljer. 

 

5. Besøg af Gitte Smed og Mikala vedr. brandingprojektet og kommunikation 

Gitte Smed og Mikala Rørbech orienterede om rebranding processen og kommunikation frem-

over og udvalget kommenterede. 

 

6. Statens Kunstfonds formål og opgaver - input til kommende udvalg 

Udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde og inden da selv lave nogle noter vedr. 

faglige anbefalinger, samt erfaringer med egne tiltag – positive som negative. 

 

7. Indkøb og præmieringer 

intet til dette punkt. 

 

8. Hædersydelse 

Der er blevet en hædersydelse ledig, som overgår til kunsthåndværk og design. Udvalget 

havde derfor inden mødet sendt forslag til kandidater og besluttede på mødet hvem, udvalget 

ønsker at indstille til repræsentantskabet. 

 

9. Tokyo – mundtlig opdatering  

Sekretariatet orienterede om status for Tokyo projektet. 

 

10. London – mundtlig opdatering om projektstatus og status for rejseprogram september.  

Sekretariatet orienterede om status for udlånet til ambassaden i London, sat foreløbigt pro-

gram for rejsen i september. Lone Britt fra ambassaden i London aftaler møder og lægger pro-

gram i dialog med sekretariatet og udvalget orienterer sig på https://www.londondesignfesti-

val.com/ med henblik på hvad de ønsker at prioritere på messen og i byen i øvrigt. 

 

11. Vejen – mundtlig opdatering vedr. proces og præsentation 

Sekretariatet orienterede om at Vejen kommune lægger op til evt. at holde indvielse af Mads 

Kjædegaards udstillingsmontre, samt keramikken på det nye rådhus den 8. oktober. De vil 

gerne invitere udvalget til at sige et par ord. Bente og Simon har mulighed for at deltage, mens 

https://www.londondesignfestival.com/
https://www.londondesignfestival.com/
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Iben er bortrejst. Sekretariatet orienterer Vejen kommune og melder endeligt tilbage. Dato æn-

dret siden mødet til 12. november hvor Bente og Iben foreløbig har meldt ud at de kan del-

tage. 

 

12. Kommunikation og presse 

Kommunikation blev drøftet under punkt 5. Intet yderligere til dette punkt. 

 

13. Meddelelser 

Sekretariatet erindrede om at indstillinger til udlånsansøgninger skal gives skriftligt til Johanna, 

da udvalget er i London den dag ansøgningerne behandles i Legatudvalget for Billedkunst. 

 

14. Næste møde 

Møder og arrangementer resten af året: 

 

Onsdag den 18 – fredag den 20 september 2019 London Design Festival  

 

Lørdag den 28. september 2019 kl. 14.00 Åbning af udstillingen Vores Smykker, 

Koldinghus (inden da besøg på udstillin-

ger) 

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 10.15 – 15 

 

Udvalgsmøde, SLKS, lokale 2 

Onsdag den 6. november 2019  

 

SKF Dialogmøde med kommuner, Århus  

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 17.30 (tentativt) Indvielse af Udstillingsmontre udlånt kera-

mik, Vejen Rådhus 

Onsdag den 13. november 2019 kl. 10.15 - 16 Udvalgsmøde, SLKS, lokale 2 

Julefrokost torsdag den 22. november efter best. 

møde 

 

 

 

15. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

16. Mødets gang 

Tilfredshed med mødets gang. 
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