
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Anne Damgaard, Øivind Slaatto, Hans Sandgren Jakobsen 

Afbud fra udvalget: 

- 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn (punkt 7), Anette Østerby (punkt 7), Sara Thetmark (punkt 7), Signe Marie Jacobsen 

(referent) 

Godkendt af udvalget den: 25.11.2020 
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3. Økonomi – Budget 2021   

4. Nyt fra bestyrelsen 

5. Handlingsplan   

6. Godkendelse af puljebeskrivelser for Arbejdslegater og Nye talenter  

7. Meddelelser  

- Orientering om omstrukturering ved Lone Ravn og Anette Østerby 

- Esbjerg status      

8. Smykkesamlingen – opfølgning    

9. Indkøb/præmieringer 

10. Næste møde 

11. Eventuelt 

12. Mødets gang 

18. november 2020 

 

 

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design 

Møde nr. 11 

Mødedato: 12. november 2020 

Tidspunkt: kl. 9-13 

Sted: Skype 

https://meet.statens-it.dk/slks.dk/sja/7G6BDLM6


 

Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagordenen men udsatte punkt 5. Handlingsplan til et selvstændigt møde den 4. 

december 2020 og rykkede de øvrige punkter frem. 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Udvalget har siden sidst besluttet at indkøbe: 

Pernille F. Heinesen, Botanisk Theme nó 1 til 4000 kr. 

Maja Røhl, sange fra Bjergene ll til 5000 kr. 

Katrine Borup, Tid- den Stejle og den flade kurve til 3000 kr. 

3. Økonomi 2020 og budget 2021 

Bestyrelsen har besluttet, at hvert udvalg skal bidrage til Kunstfondens kommunikation i 2021. 

Udvalget besluttede  

- at afsætte udvalgets bidrag på 30.190 kr. i 2020 budgettet. 

- at øvrige resterende midler for 2020 skal afsættes som følger: 100.000 til præmieringer og 

resterende midler til indkøb. 

Udvalget drøftede og godkendte budget for 2021 med følgende ændringer: 400.000 kr. afsættes til 

præmieringer 2021 og der afsættes 800.000 kr. til indkøb 2021. Godkendt budget for 2021 er vedlagt 

referatet. 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Anne Damgaard fortalte om den nye pulje, som er en del af hjælpepakkerne med 25 mio. kr. tiltænkt 

professionelle kunstnere, der er økonomisk trængte under corona. 

På næste bestyrelsesmøde kommer Kulturministeren og drøfter den nye pulje. På samme møde 

inviteres udvalgslederne fra de forskellige udvalg til at fremføre enkelte pointer for hvert fagområde, 

som Kulturministeren kan have fokus på fremover i forhold til kunstnernes situation under og efter 

corona. Udvalg gav input til udvalgslederen som koordinerer med udvalgslederen for 

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design. 

5. Handlingsplan 

Punktet udsat til særskilt møde den 4. december 2020.   

6. Godkendelse af puljebeskrivelser for Arbejdslegater og Nye talenter 

Udvalget drøftede og kommenterede puljebeskrivelserne. Den endelige udgave sendes til 

godkendelse hos udvalget og lægges derefter på kunst.dk  



 

Side 3 

Udvalget ønsker blandt andet at skærpe opmærksomheden på, at der ikke må sendes for lange 

ansøgninger. 

Udvalget forholdt sig til afslagsbegrundelser og drøftede, hvorvidt det på sigt kan indarbejdes, at 

ansøgninger både kan afvises, når de ikke er komplette, og når de er for lange. Sekretariatet drøfter 

dette i sekretærgruppen i forhold til at sikre god forvaltningspraksis og at sikre ensartet praksis på 

tværs af udvalg. 

7. Meddelelser  

Lone Ravn orienterede om omstrukturering i styrelsen, som betyder at Lone Ravn i 2021 skal være 

chef i en særlig corona enhed. Derfor er det i 2021 Anette Østerby, der kommer til at fungere som chef 

i relation til Legatudvalgets arbejde i 2021.  

Sara Thetmark orienterede udvalget om status for Esbjerg. Der har været møde med 

beboerbestyrelsen på Stengårdsvej, som var meget stolte over at have været en del af projektet og 

begejstrede for at det nu realiseres som et gavlværk på deres bygning. De udtrykte ved samme 

lejlighed interesse for flere værker.  

Der blev også holdt møde med den lokale fond Hoffman Fonden i Esbjerg, som er interesseret i at 

bidrage økonomisk til værket på Stengårdsvej. Planen er at værket kan indvies til februar. I 

mellemtiden undersøges det, om Hoffman Fonden vil støtte realiseringen af flere gavlværker. 

 

Udvalget afsatte på mødet 8. oktober 2020 samlet 96.118,36 kr. til et værk i Esbjerg, og besluttede, at 

midlerne også kunne bidrage til drift. Ungdomsbo har meldt ud at de er indstillet på at dække 5 års 

drift, hvorfor de midler, udvalget afsatte på mødet den 8. oktober i stedet direkte målrettes produktion 

af værket, honorar til lysekspert Jesper Kongshaug, udvalgets rejser i forbindelse med indvielsen samt 

fotooptagelser af det endelige værk. Det endelige budget for værket på Stengårdsvej med inddragelse 

af lokale virksomheder samt honorar til Jesper Kongshaug, udarbejdes af Tina Ratzer og forelægges 

udvalget. 

8. Smykkesamlingen – opfølgning  

Udvalget besluttede på mødet den 17. september at afsætte 100.000 kr. til opdateret formidling af 

smykkerne på vores.kunst.dk og 30.000 kr. til at få vurderet smykkerne på ny. Endvidere besluttede 

udvalget på mødet den 8. oktober at bede om en redegørelse fra Museet på Koldinghus om et bud på 

smykkesamlingens fremtid i det nye Museum Kolding.  

Projektet vedrørende opdateret formidling af smykkesamlingen på Vores.kunst.dk forventes at kunne 

starte op efter årsskiftet. 

Udvalget drøftede og besluttede at inddrage en smykkekunstner i opgaven vedrørende ny vurdering af 

samlingen. Sekretariatet kontakter de pågældende kunstnere med henblik på at indgå en aftale. 

Museet på Koldinghus nævnte ved udvalgets besøg i september 2020 at museet ikke benytter sig af 

samlingens medfølgende smykkemøbel og at det vurderes at det ikke vil blive brugt fremover.  

Udvalget drøftede andre forslag og ideer til brug af møblet. Sekretariatet går i dialog med kunstneren 

om disse og går videre med at undersøge mulighederne såfremt kunstneren også ønsker dette. 



 

Side 4 

Sekretariatet orienterede om dialogen med Museum Kolding og udvalget drøftede smykkesamlingens 

fremtid. Fra Museum Kolding lyder det, at personalet i første omgang flytter ind i en del af Staldgården 

og at der i løbet af foråret vil blive gjort et lokale klar til Smykkesamlingen. Det er ikke oplyst om der er 

offentlig adgang til dette rum. Med hensyn til hvorledes smykkesamlingen hænger sammen med 

museets fremtidige strategi, melder museet tilbage, at museets nye strategi ikke er udarbejdet endnu 

og at processen begynder når en ny direktør er på plads, sandsynligvis 1. januar. Museet vil bruge det 

første halvår af 2021 på at udarbejde en ny strategi for museets samlede virke.  

Sekretariatet havde inden mødet modtaget en forespørgsel fra Museet på Sønderskov om evt. 

udstilling af smykker fra samlingen. Udvalget er i udgangspunktet positive over for udstillinger andre 

steder i Danmark – især i overgangsperioden når smykkerne muligvis alligevel er pakket ned. 

Udvalget bad sekretariatet indhente fotos og flere oplysninger inden den endelige beslutning. Det skal 

koordineres med udstillingen i Køln og Koldinghus hvis der skal udlånes.  

Udvalget besluttede at bakke op om at det undersøges om udstillingen i Køln med ca. 150 værker fra 

samlingen kan forlænges til sommeren 2021 på baggrund af corona nedlukning, som betyder at 

udstillingen stadig ikke er åben for publikum. Sekretariatet orienterer projektleder Mette Saabye. 

9. Indkøb/præmieringer 

Sekretariatet orienterede om dialog med de to valgte kunstnere, som Ikast Brande Kommune inviteres 

til at få indkøbt værker af. Udvalget har givet mandat til udvalgsleder ved evt beslutninger mellem 

møder. 

 

Øivind skriver videre på præmiering og debattekst vedrørende præmiering.  

10. Næste møde 

Udvalget vil gerne mødes den 4. december i styrelsen med møde om formiddagen og evt indkøbstur 

om eftermiddagen. 

11. Eventuelt 

Udvalget drøftede følgende emner:  

At få udarbejdet et præmieringsmærkat. Sekretariatet udarbejder et oplæg til drøftelse til mødet i 

februar. 

Digitalt infomøde inden næste frist. Vendes i forbindelse med handlingsplanmødet 4. december 

12. Mødets gang 

Intet yderligere til dette punkt 


