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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthånd-

værk og design 

Møde nr. 34 

Mødedato: 02.10. 2019 

Tidspunkt: kl. 10:15-14:30 

Sted: Lokale 2 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Bente Skjøttgaard, Simon Skafdrup 

 

Afbud fra udvalget:  

Iben Høj 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn (punkt 1-5), Louise Straarup (punkt 6), Signe Marie Jacobsen (ref). 

 

Godkendt af udvalget den:  

30. oktober 2019 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Beslutninger siden sidste møde  

3. Økonomi  

4. Nyt fra Bestyrelsen  

5. Kunst i det offentlige rum, forberedelse til mødet 11. okt. 

6. Esbjerg  

7. Indkøb og præmieringer  

8. Kommunikation og presse 

9. Meddelelser  

10. Næste møde  

11. Eventuelt 

12. Mødets gang  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Udvalget har besluttet at købe en stol af Mette Schelde i London til 16.800 kr. 

 



 

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

Side 2 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om status for økonomien og udvalget drøftede, hvordan de ønsker at 

anvende de resterende midler. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Bente orienterede fra bestyrelsesmødet bl.a. om den nye struktur inden for kommunikation, og 

at der fremover afsættes midler til kommunikation fra Projektstøtteudvalgene og legatudvalget 

for Billedkunst. Endvidere blev årsberetninger drøftet og arbejdet med visioner og strategier 

inden for fondens områder. 

 

5. Kunst i det offentlige rum, forberedelse til mødet 11 okt. 

Udvalget drøftede konkrete forslag op til det fælles møde med fokus på kunst i det offentlige 

rum fredag den 11. oktober. Udvalget udarbejder i dialog med sekretariatet et papir med for-

slagene, der kan tages med til mødet. 

 

6. Esbjerg 

Louise Straarup orienterede udvalget om status for Esbjerg projektet. Tina har arbejdet meget 

i Stengårdsvej og trukket et stort læs med samarbejder med flere institutioner og opnået et rig-

tig godt netværk. Status er, at hun fortsætter samarbejdet med workshops i Klubben og at der 

fra kommunens side er fortsat interesse, mens der også ikke mindst fra beboernes side har 

vist sig stor interesse for at etablere noget mere permanent på Stengårdsvej.  

Udvalget besluttede at støtte op om dette og afsætte 150.000 kr. yderligere til Esbjerg projek-

tet med det formål at skabe et permanent aftryk for projektet i samarbejde med Esbjerg Kom-

mune og Ungdomsbo. Midlerne afsættes til materialer (50.000) og 100.000 som bl.a. skal 

dække honorar (til Tina og evt. en byggefaglig vejleder). Sekretariatet beder Tina om at udar-

bejde et budget ud fra dette oplæg. Midlerne afsættes under forudsætning af at der skabes et 

permanent værk og at Kommunen og/eller Ungdomsbo tager ejerskab og sikrer medfinansie-

ring evt. via samarbejder med lokale virksomheder. Tina udarbejder et projekt i samarbejde 

med Esbjerg Kommune. Louise Straarup følger op med Tina og Esbjerg Kommune og udar-

bejder en aftale. Evt markering i år foregår, når det endelige projekt ligger klart og er god-

kendt, hvis dette kan nås inden årets udgang. 

 

 

7. Indkøb og præmieringer 

Udvalget besluttede at indkøbe: 

To keramiske værker af Jørgen Hansen hos galleri Pagter i Kolding til hhv. 20.000 kr og 8000 

kr. 

Et sæt af to bænke og et bord af Thomas Bentzens hos Muuto til ca. 20.000 kr. 

 

8. Kommunikation og presse 

Udvalget drøftede kommende gode kommunikationsmuligheder. 

 

9. Meddelelser 

Sekretariatet orienterede om status for Tokyo projektet. 

 

 



 

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

Side 3 

10. Næste møde 

Møder og arrangementer resten af året: 

Onsdag den 6. november 2019  

 

SKF Dialogmøde med kommuner, 

Århus 

Onsdag den 13. november 2019 

kl. 10.15 - 16 

Udvalgsmøde, SLKS, lokale 2 

november 2019 (afventer datofor-

slag) 

Indvielse af Udstillingsmontre ud-

lånt keramik, Vejen Rådhus 

Julefrokost torsdag den 22. no-

vember efter best. møde 

 

Tirsdag 3. december 2019 Fejring 

af hædersydelser og præmieringer 

 

 

 

11. Eventuelt 

Udvalget aftalte at mødes og se udstillinger enten den 7 november eller den 12 november. 

 

12. Mødets gang 

Tilfredshed med mødets gang. 
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