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Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Udvalget drøftede og besluttede input til video til hædersydelse, som er drøftet skriftligt siden sidst. 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om status for økonomi.  

Udvalget tog orienteringen til efterretning.   

4. Nyt fra bestyrelsen 

Anne orienterede om seneste bestyrelsesmøde, herunder arbejdet med at udarbejde et projekt 

med inspiration fra de norske drømmestipendier og to planlagte webinarer om bæredygtighed. 

Øivind tilbød at give input til disse, hvilket sekretariatet formidler videre.  

5. Behandling af ansøgninger under udlånsordningen  

Der var modtaget 4 ansøgninger til udlånsordningen: 2 fra hospitals / plejesektor, 1 fra 

uddannelsesinstitutioner og 1 fra offentlig administration. 

Slots- og Kulturstyrelsen spurgte til inhabilitet forud for behandling af ansøgninger. Der blev ikke 

konstateret inhabilitet. 

Se bilag 1 med tildelinger 

Udvalget behandlede sammen med Legatudvalget for Billedkunst fire ansøgninger til udlån og gav 

to tilsagn om udlån og to betingede tilsagn, hvor institutioner har søgt om værker til 

udendørsplacering: 1) Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design drøfter muligheden for at 

imødekomme ansøgning fra Ikast Brande kommune med indkøb af værk, der egner sig til 

udendørs placering. 2) En institution ønsker at låne specifikt værk til udendørs placering. Da 

værket ikke egner sig til udendørs placering afsøger sekretariatet, om værket kan placeres inden 

for på institutionen. Hvis ikke bortfalder tilsagnet og institutionen kan søge igen på et senere 

tidspunkt. 

6. Resultater/udmøntning af udvalgenes tilsagn under udlånsordningen siden sidste møde 

Sekretariatet orienterede om status for nogle af de udlån, der blev givet tilsagn til ved seneste 

udlånsuddeling i februar 2020.                                                           

7. Evaluering af udlånsordningen                                                                             

Overordnet oplevede udvalgene at ansøgere til puljen er godt spredt geografisk samt at mange 

forskellige typer institutioner søger.  
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Udvalgene kunne ønske sig flere ansøgninger, også selv om det lave ansøgningstal i denne 

omgang sandsynligvis skyldes Corona. Her ville udvalgene særligt gerne se flere ansøgninger fra 

børn- og unge området, hvilket er et område som begge udvalg ønsker et øget fokus på i denne 

ordning.  

Begge udvalg var enige om vigtigheden af helhedsløsninger, hvor en fagperson er inde over 

arbejdet med at kuratere og placere værker på institutioner. Herunder blev der også snakket om 

vigtigheden af formidling og kommunikation i forbindelse med udlån - dels for at sikre ejerskab og 

ansvar for kunsten på institutionerne og dels for at udbrede kendskabet til ordningen, og 

Kunstfondens arbejde generelt. Der blev også talt om at opfordre institutioner til arbejde med en 

inddragende proces, når de låner værker af Kunstfonden. Dette og formidling og kommunikation i 

forbindelse med udlån ønskes drøftet igen på næste fælles møde. 

Udvalgene besluttede: 

- at skrive ind i puljevejledningen at udvalgene prioriterer ansøgninger fra institutioner 

målrettet børn og unge 

- at skrive ind i puljevejledningen at udvalgene prioriterer ansøgninger fra institutioner, der 

ikke tidligere har lånt værker af Kunstfonden  

- Legatudvalget for kunsthåndværk og design ønskede forsøgsvis at indføre, at der også 

kan søges om genstande til brug, eksempelvis stel og møbler  

- at lave en særlig indsats for at kommunikere ordningen ud til børn- og ungeområdet 

8. Strategi og kriterier for kunstnerisk kvalitet 

Udvalget drøftede og besluttede de sidste ændringer i strategioplægget og besluttede at: 

- godkende oplægget med enkelte ændringer. 

 Udvalget drøftede oplægget til kriterier for kunstnerisk kvalitet og besluttede enkelte ændringer. 

  Udvalget besluttede at: 

- godkende sekretariatets oplæg til kriterier for kunstnerisk kvalitet med enkelte ændringer: 

indføre ordet integritet, indføre sætning om bæredygtighed, indføre sætning om børn og 

unge. 

Sekretariatet retter til og sender den endelige udgave af strategien med de besluttede kriterier til 

udvalget sammen med referatet til endelig godkendelse. Se bilag 2 

Udvalget skal på næste møde drøfte og beslutte en handlingsplan for udvalgets specifikke 

opgaver. Udvalget bad sekretariatet om at udarbejde et oplæg til drøftelse.  
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9. Smykkesamlingen – formidling og status 

Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen har ansvar for indkøb til fondens smykkesamlingen, 

vedligeholdelse af smykkerne og for at formidle smykkerne og samlingen gennem vores.kunst.dk.  

Museet på Koldinghus, som administrerer samlingen og udlånsordningen, har taget nye fotos af en 

del af smykkerne og har opdaget en del fejl vedr. titler, årstal og materiale.  

Udvalget besluttede: 

- At afsætte en ramme på 100.000 kr. til indsamling af nye oplysninger, udarbejdelse af nye 

formidlingstekster, redaktion, samt opdatering af tekst, foto og rettelser på vores.kunst.dk.. 

Vurdering af samlingen 

Der er indkøbt smykker siden 1978 og hidtil har praksis været, at forsikringsværdien angives som 

købsværdien. Efter så mange år er denne værdi dog ikke nødvendigvis retvisende. Sekretariatet 

indstillede på opfordring fra Museet på Koldinghus, at udvalget afsatte midler til at få vurderet 

samlingen på ny. Udvalget var positive over for dette og drøftede hvor man bedst får vurderet 

smykkerne når det drejer sig om en samling, der skal udlånes og ikke smykker, der skal sælges.  

Udvalget besluttede: 

- at afsætte en ramme på 30.000 kr. til vurdering af smykkesamlingen 

- at bede sekretariatet indhente faglig viden om hvordan og hvem, der er bedst til at vurdere 

samlingen jf. måden samlingen bruges på inden en vurdering sættes i gang.  

Sekretariatet kontakter smykkekunstner og medlem af Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og 

Design Janne Krogh Hansen for at få input til denne vurdering, og kontakter herefter relevante 

eksperter. Udvalget orienteres yderligere inden vurderingen sættes i gang. 

Sekretariatet har bedt Koldinghus vurdere hvad behovet er for vedligehold og rens af smykker når 

smykkerne udlånes og er udstillet permanent, som de har været det siden Museet på Koldinghus 

overtog samlingen i 2019. Dette for at kunne afsætte en fast årlig ramme til vedlighed. Koldinghus’ 

vurdering er en årlig ramme på ca. 30.000 kr. Udvalget afsætter i forvejen 25.000 årligt til 

Koldinghus for at transportere og administrere samlingen. 

Udvalget godkendte den samlede årlige ramme på 55.000 kr. til smykkesamlingen. Midlerne 

afsættes fortsat via fællesudgifterne til udlånsordningen.   

10. Indkøb/præmiering 

Udvalget drøftede præmieringer og kommunikation vedrørende disse. 

Udvalget drøftede mulighederne for at bringe kunsthåndværk og design ud til folkeskolerne og vil 

gerne drøfte dette i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen.  

11. Meddelelser 
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Intet til dette punkt. 

12. Næste møde 

Den 8. oktober med besøg af Johan Oettinger fra Legatudvalget for Film. 

13. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

14. Mødets gang 

Tilfredshed med mødets gang. 


