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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen.  

2. Beslutninger siden sidste møde  

Udvalget har siden sidst besluttet at præmiere Sarah Oakman og Maj-Britt Zelmer Olsen for 

arbejdet med Matter – House of Craft med 100.000 kr. og Michael Geertsen for Geersten vs Hjort 

med 50.000 kr.  

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om udvalgets økonomi. Udvalget besluttede at drøfte allokering af 

resterende midler under punkt 8.  

Udvalget besluttede at eventuelt resterende midler afsættes til indkøb i 2022.  

4. Nyt fra bestyrelsen 

Anne Damgaard orienterede om drøftelser og beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde, 

herunder: 

- Evaluering af Esbjerg samt drøftelse om et nyt lignende strategisk partnerskab med en 

kommune 

- Ansættelse af bæredygtighedskonsulent 

- Brug af historiklister 

- Beslutning om at indføre open call til de næste udpegninger af nye medlemmer til Statens 

Kunstfond 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

5. Orientering vedr. politik og håndtering af krænkende adfærd 

Departementet og Slots- og Kultursstyrelsen har vedtaget en politik for forebyggelse og håndtering 

af krænkende adfærd i Kulturministeriet. Denne politik er også vejledende for Kunstfondens 

medlemmer. Kulturministeriet har desuden en whistleblowerordning, der også omfatter 

Kunstfonden. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.   

6. Børn og Unge pilotprojekt (m. Lisbet Friis fra Huskunstnerudvalget) 

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design har igangsat en Børn og Unge-indsats sammen med 

Huskunstnerudvalget. Indsatsen udfoldes i 2022 som et pilotprojekt med et huskunstnerforløb og 

et stedsspecifikt værk på en skole i Aalborg Kommune. Skolen er nu udvalgt af Skoleforvaltningen 
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i Aalborg og den videre proces med udvælgelsen af tre-fire kunstnere skal ske i forlængelse af en 

kvalificerende snak med en repræsentant fra Huskunstnerudvalget. 

Lisbet Friis, repræsentant fra Huskunstnerudvalget, og sekretær for Huskunstnerudvalget Lise 

Saunte orienterede på mødet om arbejdet i Huskunstnerudvalget og erfaringer med forskellige 

typer forløb, samt hvilke kriterier, udvalget lægger vægt på.  

Udvalget drøftede herefter oplægget og de næste skridt i processen på skolen i Aalborg 

Kommune. 

7. Meddelelser  

Hans Sandgren fortalte om indvielsen af lysværket Portal i Esbjerg, som Tina Ratzer har været 

tilknyttet siden 2019. Der var stor opbakning fra beboerne og alt forløb godt. 

 I næste uge indvies Martin Bodilsen-Kaldahls værk i Ikast-Brande, hvor Hans også vil 

repræsentere udvalget. 

 Der er hædersydelsesfejring den 2. december, hvor Anne skal præsentere udvalgets begrundelse 

for tildelingen af de to hædersydelser. 

 Sekretariatet orienterede om en henvendelse fra Det Kgl. Akademi vedr. deltagelse i 

iværksætterdag. Sekretariatet deltager på udvalgets vegne.   

8. Indkøb/præmiering 

Udvalget drøftede og besluttede indkøb og præmieringer.   

9. Statistisk 2020 

Statistikken til årsrapporten 2020 er udarbejdet og blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 9. 

november 2021. Udvalget orienterede sig i den samlede statistik såvel som statistik for udvalgets 

egne uddelinger i 2020. Udvalget noterede sig statistikken. 

10. Mødekalender 2022 

      Udvalget fastsatte næste års møder.   

11. Næste møde  

Udvalgets næste møde er den 3. februar 2022.   

12. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

13. Mødets gang 

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang. 

  

 


	Referat
	Til stede fra udvalget:
	Afbud fra udvalget:
	-
	Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  Sara Skovgaard Munk (punkt 1-7), Lise Saunte (punkt 6), Signe Marie Jacobsen (ref)
	Dagsorden
	Referat


