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Frederikke Møller (punkt 5), Sara Thetmark (punkt 5-7), Louise Straarup (punkt 6), Signe Marie 

Jacobsen (ref). 

Herudover deltog Tina Ratzer på punkt 6. 
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Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Udvalget har siden sidste møde den 11. juni 2020 besluttet at indkøbe tre værker: 

Marianne Krumbach, keramisk krans til 11320 kr., Pernille Mouritzen, to brocher til 8.830 kr. og 

Anne Brandhøj værk til 2.300 kr. 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede udvalget om status for økonomi. Udvalget tog orienteringen til 

efterretning.  

4. Nyt fra bestyrelsen 

Anne orienterede om arbejdet med Statens Kunstfonds fælles pulje Sammen om Kunsten. Puljen 

havde 724 ansøgninger og det var et stort arbejde. Der blev givet tilsagn på over 500.000 kr. til 

Kunsthåndværk og Designområdet.  

5. Kommunikation v. kommunikationsansvarlig i Statens Kunstfond Frederikke Møller 

Frederikke introducerede udvalget til Statens Kunstfonds kommunikationsstrategi og 

presseberedskab. Frederikke opfordrede til at udvalget selv var aktive og Sara opfordrede 

desuden til at dele nyheder eller andet relevant om udvalgets eller fondens initiativer. 

6. Esbjerg, orientering og besøg fra Tina Ratzer / Louise Straarup 

Det tidligere Legatudvalg startede et projekt i Esbjerg i forbindelse med et større samarbejde 

mellem Statens Kunstfond og Esbjerg Kommune. Tina Ratzer blev udpeget til at gennemføre et 

stedsspecifikt forløb med fokus på borgerinddragelse og samskabelse. Udvalget afsatte 200.000 

kr. til forløbet. Projektet ansporede styregruppen (udvalget, sekretariatet og Esbjerg Kommune) til 

sammen med Tina Ratzer at undersøge om der i en fase 3 kunne opføres et permanent værk ved 

Stengårdsvej med udgangspunkt i Tinas stedsspecifikke forløb og arbejde med beboerne. Det 

tidligere udvalg afsatte 150.000 kr. til formålet som bl.a. skulle dække honorar til Tina Ratzer, 

såfremt det blev besluttet at gennemføre projektets fase 3. Louise Straarup, som er overordnet 

projektleder for Esbjergprojektet, og Tina Ratzer orienterede udvalget om processen i Esbjerg og 

status for en mulig fase 3. Tina præsenterede tre modeller for permanente værker, som udvalget 

gav feedback på.  

 Udvalget besluttede: 

At bakke op om at gå videre med forslag 2, som inkluderer opsætning af lyskasser, såfremt dette 

også er ønsket fra Esbjerg Kommune og Ungdomsbo. 



 

Side 3 

Punktet bliver taget op på næste møde når der foreligger en respons fra Esbjerg Kommune vedr. de 

forskellige forslag til et permanent værk, samt en endelig beslutning vedr. hvor et eventuelt værk kan 

blive sat op, samt afklaring på, hvorvidt der kan rejses økonomi lokalt.  

7. Oplæg til strategi 

Udvalget drøftede oplægget til strategi og besluttede: 

- At udvalget gennemskriver udkastet til strategi og sender det til sekretariatet inden næste møde 

17. september. På dette møde gennemgås strategien igen. 

På næste møde drøftes også kriterier for kunstnerisk kvalitet på baggrund af det fælles seminar 

den 8. september. Sekretariatet udarbejder et oplæg til at drøfte kriterier for kunstnerisk kvalitet 

ud fra udvalgets tidligere strategiske drøftelser. 

8. Input til Talente, München 

Handwerkskammer i München organiserer årligt udstillingen Talente, der viser værker af yngre 

talenter. Organisationen ønsker at modtage forslag til danske udøvere, der kan inviteres til at søge 

om deltagelse i Talente 2021.  

Udvalget pegede på en række relevante navne, som sekretariatet videreformidler til 

Handwerkskammer München. Disse inviterer herefter vedkommende til selv at søge. Den endelige 

udvælgelse foretages af Handwerkskammer München. 

9. Indkøb/præmiering 

Udvalget drøftede forskellige forslag til præmieringer og indkøb. 

Udvalget besluttede at: 

- Præmiere Iben Højs værk Grænseløse sting på Trapholt med 50.000 kr.  

10. Meddelelser 

Intet til dette punkt. 

11. Næste møde 

Torsdag den 17. september kl. 9-15, blandt andet sammen med Legatudvalget for Billedkunst 

vedr. uddeling til udlånspuljen.  

12. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

13. Mødets gang  

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang og den positive stemning. 
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