
12. december 2016 

 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Meddelelser  

Lone orienterede om ombygningsplaner og nye mødefaciliteter i Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

3. Udlånsordningen     

Johanna orienterede om udlånsordningen generelt og om forskellige muligheder for at udlåne 

kunsthåndværk og design. Udvalget besluttede, at de gerne ville have en sagsfremstilling, der 

kortlægger, hvilke muligheder der findes for tilkøb af udstillingsdesign og konsulentbistand i for-

bindelse med udlånsordningen. Udvalget besluttede en foreløbig ramme på 100.000 kr.  

 

Udvalget besluttede, at de gerne ville gå i dialog med SKALS om deres ansøgning. Udvalget vil 

ikke imødekomme ansøgningen konkret, men vil gerne vise noget innovativt, nyt dansk talent og 

muligvis indkøbe møbler til SKALS. Udvalget besluttede en foreløbig ramme på 200.000 kr.  

 

Udvalget besluttede at indkøbe kjoler af Nicholas Nybro. Udvalget besluttede en foreløbig ramme 

på 150.000 kr.  

Statens Kunstfonds Legatudvalg 

for Kunsthåndværk og Design 

 

Møde nr. 9 

 

Mødedato: 23. november 2016 

Tidspunkt: Kl. 10.15-14.00 

Sted: Mødelokale 3 

   

Til stede fra udvalget: 

formand Bente Skjøttgaard, Simon Skafdrup og Iben 

Høj. 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder 

referent:  

Lone Ravn (pkt. 1-5) 

Johanna Lassenius (pkt. 1-3) 

Line Hunsbal (ref.) 

  

 

 



Side 2 

 

Udvalget besluttede at undersøge, hvorvidt et samarbejde om indretning af foyer på Den Frie er 

en mulighed. Udvalget besluttede en foreløbig ramme på 200.000 kr.  

 

4. Strategi       

Udvalget havde få kommentarer til strategiudkastet. Sekretariatet implementerer disse og udsen-

der den endelige strategi efterfølgende.   

 

5. Opsamling på året     

Udvalget besluttede at skabe opmærksomhed omkring ansøgningsfrist d. 1. marts på facebook og 

hjemmesiden.  

 

6. Årshjul 2017 (12.35-12.50) 

Sekretariatet udsender endeligt årshjul inden årets udgang.  

 

7. Puljeopslag (12.50-13.05) 

Udvalget godkendte puljeopslaget.      

 

8. Økonomi, herunder drøftelser af indkøb og præmieringer (13.05-13.30)  

Udvalget tog status på økonomien til efterretning. Indkøb og præmieringer blev diskuteret under 

pkt. 3.  

 

9. Nyt fra bestyrelsen v/ Bente Skjøttgaard  (13.35 -13.45) 

Formanden orienterede udvalget om forrige bestyrelsesmøde 

 

10. Eventuelt (13.55-14.00) 

Intet til dette punkt 

 

11. Næste møder 

Intet til dette punkt 

 

12. Mødets gang  

Intet til dette punkt 

 

/Line Hunsbal    


