
26. august 2016 

 

REFERAT 
 

Til stede fra udvalget: 

formand Bente Skjøttgaard, Simon Skafdrup og Iben Høj.. 

 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud. 

 

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

Anders Kongskov Olsen (ref.) og Lone Ravn (pkt. 1-4) 

  

Godkendt af udvalget den 8. september 2016. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på udvalgets strategi     

3. Orientering om Washington 

4. Orientering om Den Frie Udstillingsbygning 

5. Orientering om modeugen v/ Bente Skjøttgaard og Iben Høj 

6. Nyt fra bestyrelsen v/ Bente Skjøttgaard 

7. Økonomi       

8. Infomøder med Projektstøtteudvalget i uge 48 

9. Indstilling til to hædersydelser     

10. Indkøb og udlån 

11. Værker fra Hempel Glasmuseum, Galleri Pagter, Clay og Dina Vejling 

12. Meddelelser 

13. Næste møder 

14. Eventuelt 

15. Mødets gang  
 

 

Statens Kunstfonds Legatudvalg 

for Kunsthåndværk og Design 

 

Møde nr. 5 

 

Mødedato: 24. august 2016 

Tidspunkt: Kl. 10.15 – 16.00 

Sted: Mødelokale 2 

   

  

 



Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden kommentarer 

 

2. Opfølgning på udvalgets strategi     

Udvalget drøftede det foreløbige udkast til strategi og handlingsplan. Udvalget vurderede, at det var 

nødvendigt med et ekstra strategimøde, som blev lagt i kalenderen den 28. september 2016. På dette 

møde vil udvalget arbejde henimod en strategi, som er rettet mod interne såvel som eksterne interes-

senter. Endvidere ønsker udvalget at starte et arbejdsdokument, hvor de løbende beskriver deres 

procedurer for indkøb og udlån inddelt efter værktyper/fagområder. Dokumentet opdateres løbende i 

takt med at forskellige procedurer for indkøb, udlån og stedsspecifikke projekter udvikles og nytæn-

kes. 

 

3. Orientering om Washington 

Udvalget vurderede værklisten og budgettet fra Butik for Borddækning og besluttede på den baggrund 

at forhøje projektets budget med 100.000 kr. Projektets samlede budget er dermed 300.000 kr. 

Slots- og Kulturstyrelsen melder tilbage til Butik for Borddækning og fortsætter dialogen med Ambas-

saden i Washington. 

 

4. Orientering om Den Frie Udstillingsbygning 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om muligheden for at lave et stedsspecifikt indkøb til entré-

området i Den Frie Udstillingsbygning. Udvalget tog orienteringen til efterretning og vil besigtige stedet 

ved en kommende lejlighed. 

 

5. Orientering om modeugen v/ Bente Skjøttgaard og Iben Høj 

Bente Skjøttgaard og Iben Høj orienterede om de shows og udstillinger de så under Københavns mo-

deuge i august 2016. Udvalget drøftede, hvordan de kunne støtte modebranchen gennem henholdsvis 

indkøb og præmieringer. Udvalget følger op på dette på strategimødet og kommende udvalgsmøder.  

 

6. Nyt fra bestyrelsen v/ Bente Skjøttgaard 

Bente Skjøttgaard orienterede om seneste bestyrelsesmøde. 

 

7. Økonomi      

Udvalget drøftede status på regnskab. En opdateret økonomistatus eftersendes til udvalget. 

 

Udvalget drøftede behovet for at købe særlige montrer til visse typer værker, når de skal udlånes. 

Slots- og Kulturstyrelsen påpegede, at der skal afsættes økonomi fra udvalget til denne type udgift.    

 

 



Side 3 

8. Infomøder med Projektstøtteudvalget i uge 48 

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder videre med koordineringen af infomøderne i uge 48. Legatudvalget 

foreslår, at infomøderne afholdes over to dage i uge 48 (evt. tirsdag og onsdag). 

 

9. Indstilling til to hædersydelser     

Udvalget besluttede at udskyde den endelige beslutning til næste udvalgsmøde den 6. oktober. Ud-

valgets skriftlige indstillinger (½-1 side pr. person) samt CV på de indstillede, sendes til Slots- og Kul-

turstyrelsen senest 21. oktober. 

 

10. Indkøb og udlån 

Udvalget drøftede kommende indkøb og udlån. 

 

11. Værker fra Hempel Glasmuseum, Galleri Pagter, C lay og Dina Vejling 

Udvalget drøftede hvor og hvordan de indkøbte værker bedst kan placeres/udlånes. Udvalget følger 

op på dette i forbindelse med gennemgangen af ansøgninger om lån. 

 

12. Meddelelser 

Intet under dette punkt. 

 

13. Næste møder 

Ekstra strategimøde, 28. september kl. 10.15-15.00 

Udvalgsmøde inkl. ansøgninger om lån, 6. oktober kl. 10.15-16.00   

 

14. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

15. Mødets gang  

Intet under dette punkt. 

 

 

 

/AKO 


