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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden kommentarer. 

Statens Kunstfonds Legatudvalg 

for Kunsthåndværk og Design 

 

Møde nr. 4 

 

Mødedato: 23. maj 2016 

Tidspunkt: Kl. 10.15 – 15.00 

Sted: Mødelokale 1  



Side 2 

 

2. Økonomi    

Intet nyt under dette punkt. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Intet nyt under dette punkt. 

 

4. Evaluering af ansøgningsbehandling 

Udvalget evaluerede ansøgningsbehandlingen og drøftede nye tiltag til næste års ansøgningsrunde. 

 

Følgende blev vedtaget: 

 

Ansøgerne skal indtaste deres ”primære arbejdsfelt” i forbindelse med upload af ansøgning. Dette kan 

bl.a. bruges til sortering af ansøgninger i forbindelse med læsning og behandling mv. Følgende kate-

gorier anvendes:  

Keramik, Glas, Tekstil, Mode og beklædning, Møbel og produktdesign, Grafik og visuel kommunikati-

on, Illustration, Smykker og korpus, Andet. 

 

Ansøgerne skal indtaste kort beskrivelse (max. 5 linjer) af hvorfor de søger: ”Beskriv kort hvorfor du 

søger”. Indtastes i forbindelse med upload af ansøgning. Vises på forsiden af hver enkelt ansøgning. 

 

Billede af ansøger uploades i forbindelse med ansøgning. Gerne i ansøgerens stamoplysninger på 

forsiden af hver enkelt ansøgning. Alternativt opfordres ansøgeren til at have portræt med i CV: ”CV 

gerne med portræt”. 

 

Ansøgerne opfordres til i deres billedmateriale og dokumentation at lægge hovedvægt på de seneste 

tre års virke. Ældre dokumentation kan indgå, hvis det er væsentligt for ansøgningen. 

 

Afgangsprojekter kan indgå, men må ikke være bærende projekter i ansøgningen. 

 

Ansøgerne opfordres til at undlade ”moodboards” med materiale/fotos fremstillet af andre. I samar-

bejdsprojekter skal ansøgeren tydeligt gøre opmærksom på andre parters del af arbejdet. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen vil have øget fokus på præsentationen af ansøgernes støttehistorik.  

 

5. Møde med Projektstøtteudvalget 

Udvalgene orienterede gensidigt om aktuelle arbejdsopgaver og fokusområder. 

 

6. Kommunikation om udlånsordningen     

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om historik og igangsatte kommunikationsinitiativer. Udvalget 

drøftede nye kommunikationstiltag for udlånsordningen. Udvalget foreslog bl.a. en øget Facebook-

formidling af nye indkøb. 

 



Side 3 

Udvalget drøftede smykkeordningen. En evt. udvidelse af lånekriterierne for smykkeordningen skal 

besluttes før konkrete kampagnetiltag kan sættes i værk. Der følges op på dette på den kommende 

strategidag. 

 

7. Indkøb af værker i udlandet 

Udvalget godkendte Slots- og Kulturstyrelsens indstilling. Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design 

kan i perioden 2016-2019 foretage rejser til udlandet med henblik på indkøb af værker. Udvalget kan i 

forbindelse med indkøb foretage rejser i Europa med maks. en overnatning. Der kan foretages op til to 

udlandsrejser årligt. Udvalgssekretæren deltager i rejserne. Udgifter til udlandsrejser dækkes af legat-

udvalgets egen finanslovsbevilling. 

 

8. Strategidag 

Udvalget drøftede temaer og program for strategidagen.  

 

9. Indkøb og udlån 

Udvalget drøftede kommende indkøb og mødebordsordningen.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen eftersender materiale vedrørende Washington og Bornholm. 

 

Udvalget godkendte forslaget om at placere det nyindkøbte værk ”Colour spaces spring” af Christina 

Augustesen på Ambassaden i Washington. 

 

10. Meddelelser 

Intet under dette punkt. 

 

11. Næste møder 

Strategidag 15. juni 

Udvalgsmøde 24. august 

 

12. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

13. Mødets gang 

Intet under dette punkt. 

 


