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Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Økonomi  

Sekretariatet orienterede udvalget om status for økonomi, herunder at den overordnede ramme er 

nedskrevet med de 152.100 kr. som følge af udvalgets godkendelse af at trække 1,17 procent af årets 

samlede ramme til den fælles pulje Sammen om Kunsten. 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Anne orienterede om dagsorden for seneste bestyrelsesmøde. Anne deltog ikke men havde inden 

sendt sine input til bestyrelsens drøftelser om bl.a. bæredygtighed, nye indsatser over for helt unge og 

et evt. behov for et Kulturens analyseinstitut. 

4. Opfølgning – skadet værk 

Til musealbehandling 2019 ansøgte Trapholt om Astrid Kroghs værk ’Ornament’. Værket blev derfor 

hjemkaldt fra den oprindelige offentlige placering i ventesalen på Næstved Station. Ved ankomst til 

museet viste værket sig at være i så dårlig stand, at det ikke kunne udstilles uden en omfattende 

reparation. På denne baggrund oplyste museet Kunstfonden om at der var behov for et tilskud på 

111.000 kr. Beløbet er indhentet som et tilbud på hvad det ville koste at gøre værket klar til 

ophængning.  

Inden udvalget havde truffet endelig afgørelse i sagen, så Trapholt sig nødsaget til at takke nej til 

donationen pga. de store udfordringer i forhold til at restaurering, håndtering og vedligehold som 

knyttede sig til værket.  

Udvalget besluttede at afsætte 111.000 kr. til reparation af Astrid Kroghs værk, med henblik på en 

offentlig placering. Udvalget bad sekretariatet forhøre sig ved Næstved station om de ønsker at få 

værket tilbage hvis det bliver restaureret. Hvis dette ikke er tilfældet.  ønsker udvalget at udlåne 

værket til en anden offentlig placering i forbindelse med en ansøgningsrunde om udlån. Det vil 

således blive betragtet som et stedsspecifikt indkøb. 

Sekretariatet går videre i forhold til placering, samt kontakter kunstneren og aftaler nærmere. 

5. Indstilling til hædersydelse 

Der er en hædersydelse ledig for en kunsthåndværker/designer. Udvalget skal indstille til Statens 

Kunstfonds Repræsentantskab, hvem der skal tildeles den ledige ydelse.  
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Udvalget har tidligere drøftet flere kandidater og besluttede på mødet en kandidat til den ledige 

hædersydelse. Udvalget udarbejder en begrundelse og sekretariatet udarbejder et CV. Dette skal 

sendes til repræsentantskabets sekretær senest medio august. 

6. Opsamling fra tidligere strategisnakke og de store linjer 

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design tiltrådte 1. januar 2020 og skal udarbejde en strategi 

med tilhørende handlingsplan for hele sin firårige udvalgsperiode. I april og maj har udvalget haft 

indledende samtaler om sin strategi, og på denne baggrund fortsatte udvalget drøftelserne. 

7. Kortlægning af scenen 

Som et led i udvalgets arbejde med strategi drøftede udvalget interessenter, positive udviklinger og 

mangler på scenen i dag. Drøftelserne indgår i det videre arbejde med strategiudviklingen. 

8. Ambitioner for området 

Under dette punkt drøftede udvalget ambitioner for området generelt. Udvalgets ambitioner og 

prioriteringer indgår i arbejdet med strategiudvikling. 

9. Om strategi for arbejdslegater, præmieringer og indkøb 

Udvalget drøftede spørgsmål relateret specifikt til de lovbundne opgaver, der ligger hos udvalget: 

arbejdslegater, præmieringer og indkøb  

10. Opsamling på i dag: beslutning om nøgleord til strategi 

På baggrund af dagens drøftelser om strategi, besluttede udvalget nogle nøgletemaer, som det 

ønsker at indarbejde i en strategi for sin samlede periode. På denne baggrund udarbejder 

sekretariatet et udkast til en strategi til udvalgets kommentering/godkendelse på næste møde. Den 

godkendte strategi vil gøres tilgængelig på kunst.dk og ligge til grund for udvalgets prioriteringer og 

kriterier. 

11. Meddelelser 

Sekretariatet orienterede om at udstillingen med smykker fra Statens Kunstfonds smykkesamling i 

München er forlænget til 30. august og at der er udviklet en del formidlingsmateriale om udstillingen 

og samlingen. Materialet er tilgængeligt for Koldinghus og styrelsen såfremt det kan inddrages i 

kommende formidlingstiltag. Udvalget ønskede et oplæg fra sekretariatet til hvordan eventuelt 

yderligere og opdateret formidling af smykkesamlingen kan styrkes gennem Statens Kunstfonds 

kanaler. Sekretariatet taler med Koldinghus om deres planer for formidling og udarbejder et oplæg til 

næste møde. 

12. Næste møde 

Næste udvalgsmøde i styrelsen er 26. august 2020. Udvalget planlægger derudover at gennemføre 

den tidligere aftalte orienteringstur, som måtte aflyses pga. Corona. 
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13. Eventuelt 

Udvalget drøftede et ønske om at opdatere sig fagligt på forskellige områder. Sekretariatet udarbejder 

et oplæg til hvordan dette kan gøres ud fra udvalgets specifikke ønsker og behov. 

 

14. Mødets gang 

Stor tilfredshed med mødets gang, herunder at mødes fysisk igen. 


