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Side 2 

 

Referat 

1. Behandling af ansøgninger til puljen for udlån (fælles med Legatudvalget for Billedkunst) 

Udvalget modtog ved ansøgningsfristen 10 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 7 ansøgninger. 

(Se bilag 1) 

Slots- og Kulturstyrelsen spurgte til inhabilitet forud for behandling af ansøgninger i hver pulje. Sager 

med inhabilitet blev behandlet før de øvrige sager. Der var inhabilitet i følgende sager: 

 

Journal nr. Ansøger Titel Beslutning Inhabilt 

medlem 

Begrundelse 

SKBL31.2021-

0017 

Egå 

Gymnasium 

Udlån Tilsagn Jeannette 

Ehlers 

Øivind 

Alexander 

Slaato 

 

3) Er involveret i 

projektet/aktiviteten 

 

2. Evaluering af puljen Udlån (fælles med Legatudvalget for Billedkunst) 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design skulle 

evaluere udlånsordningen. 

Udvalgene skulle på mødet træffe beslutning om eventuel ændring af ansøgerkreds samt revidering af 

kriterier og afslagsbegrundelser for Puljen Lån af kunst 

Udvalgene konkluderede, at puljen var tilstrækkelig søgt med relevante ansøgninger, og at 

ansøgerkredsen var passende beskrevet. 

Det blev også konkluderet at der var en passende geografisk spredning i ansøgningerne. 

Med hensyn til kriterier og afslagsbegrundelser, skal kriterierne og afslagsbegrundelserne i højere 

grad spejle at udvalget inddrager et hensyn til, hvad ansøger har af kunst i forvejen. 

Udvalgene blev ligeledes enige om, at stille mere præcise krav til omfanget og indholdet af 

ansøgningsmaterialet. 

3. Godkendelse af dagsorden 

Øivind Slaatto forlod mødet efter dette punkt for senere at vende tilbage over Skype til punkt 8 og 13-

14. Udvalget foretog derefter følgende ændringer til dagsordenen: det øvrige udvalg gik videre med 
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punkt 4-6 og valgte derudover at behandle punkt 9-12 inden punkt 8 og at udsætte punkt 7 til der 

foreligger et fælles dokument til drøftelse for alle udvalg.  

4. Beslutninger siden sidste møde  

Intet til dette punkt 

5. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om status for udvalgets økonomi, som var uændret siden seneste møde 24. 

august 2021. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

6. Nyt fra bestyrelsen 

Udvalgsleder Anne Damgaard orienterede om seneste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blandt 

andet drøftede konkrete tiltag i forhold til bæredygtighed. Beslutningerne vil blive videreformidlet til 

udvalgene i et fælles dokument.  

7. Bæredygtighed opfølgning   

Punktet udsættes til der kommer fælles materiale.   

8. Børn og Unge indsats 

Sekretariatet ridsede op hvad udvalget tidligere har besluttet i relation til at opstarte et Børn og unge 

pilotprojekt på en skole i samarbejde med Huskunstnerudvalget. Huskunstnerudvalget har meldt 

tilbage at de er interesserede i at bidrage med 150.000 kr. til at sikre kunstnerens honorar til 

huskunstnerforløbet inklusiv transport og ophold. 

 

Der er siden sidste møde rettet henvendelse til Skoleforvaltningen i Aalborg, som har besluttet at 

orientere alle skolerne i området om Statens Kunstfonds interesse i et samarbejde, og at de 

uforpligtende kan rette henvendelse til sekretariatet og høre nærmere om samarbejdet frem mod den 

20. september 2021. Herefter vil sekretariatet i dialog med Aalborg Kommunes Skoleforvaltning lave 

en vurdering af henvendelserne. Sekretariatet vil indstille til skoleforvaltningen at de står for den 

endelige udvælgelse. 

 

Den endelige udvælgelse af en kunstner vil ske i en proces, hvor udvalget ud fra en kvalificerende 

snak med repræsentanter fra Huskunstnerudvalget vælger tre- fire kunstnere, som skolen herefter kan 

vælge at samarbejde med.  

Udvalget besluttede:  

- at invitere repræsentanter fra Huskunstnerudvalget til en snak om hvilke kvalifikationer, der er 

væsentlige i udvælgelsen af en kunstner til et huskunstnerprojekt. 

- at reservere en ramme på 375.000 kroner på næste års budget til pilotprojektet 

  

9. Ideer til indkøb/præmiering 
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Udvalget besluttede:   

- at præmiere udstillingen Infrastructure hos Peach Corner med i alt 75.000 kroner, 25.000 

kroner til hver af de tre udstillende kunstnere. 

 

10. Planlægning af Bornholm tur 

Udvalget drøftede programmet for den kommende tur til Bornholm og træffer videre beslutning over 

mail vedrørende rejseform og program. 

  

11. Meddelelser 

Saras barselsvikar er ansat fra 1. oktober 2021 og bliver involveret i Børn og unge indsatsen. 

 

12. Næste møde  

Årets sidste udvalgsmøde bliver den 16. november 2021. 

 

13. Eventuelt 

Udvalget delte input til udstillinger, som kan besøges rundt i landet. 

 

14. Mødets gang 

Mødet med Billedkunst gik fint, udvalget udtrykte tilfredshed med at have den fælles opgave.  
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Bilag 

Bilag 1: Beslutningsliste Statens Kunstfonds Udlånsordning efterår 2021 

 

Statens Kunstfonds Udlånsordning - ansøgningsfrist d. 17. 

august 2021 

Journal nr. Ansøger Beslutning 

SKBL31.2021-0013 Sydhavn Sogn Afslag 

SKBL31.2021-0014 Domstolsstyrelsen Tilsagn 

SKBL31.2021-0015 Københavns kommune Tilsagn 

SKBL31.2021-0016 Aarhus Universitet Afslag 

SKBL31.2021-0017 Egå Gymnasium Tilsagn 

SKBL31.2021-0018 Kriminalforsorgen Tilsagn 

SKBL31.2021-0019 Østre Landsret Afslag 

SKBL31.2021-0020 Hvidpvre kommune Tilsagn 

SKBL31.2021-0021 Silkeborg Gymnasium Tilsagn 

SKBL31.2021-0022 Nøvlingskov Efterskole Tilsagn 
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