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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Anni Nørskov Mørch, Anders V. Munch, Chris L. Halstrøm, Mette Mikkelsen, Nicolai Appel 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Anette Østerby (pkt. 1-7), Signe Marie Ebbe Jacobsen, Sara Skovgaard Munk (ref.), Emma Mølbak 

Vilstrup (pkt. 8) 

Eksterne gæster: 

Anne Blond (pkt. 7) 

Godkendt af udvalget den: 23. marts 2022. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Beslutninger siden sidste møde  

3. Økonomi   

4. Nyt fra bestyrelsen  

5. Opsamling på den fælles temadag  

6. Overlevering  

7. Overlevering ved Anne Blond  

8. Inhabilitet ved jurist Emma Mølbak Vilstrup  

9. Forberedelse til ansøgningsbehandling  

10. Orientering om Strategiseminar  

11. Meddelelser  

12. Næste møde  

13. Eventuelt 

14. Mødets gang 

15. marts 2022 
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Møde nr. 2 
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Side 2 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Anni orienterede om projektændringer og udskydelser grundet corona fra ansøgere, der har 

modtaget støtte fra det tidligere udvalg.  

Derudover blev de nye mødedatoer for september og december meldt ud til udvalget. Udvalget 

modtager ligeledes opdateret årshjul. 

3. Økonomi  

Sekretariatet orienterede om budgetramme og udkast til fordeling af midler for 2022. 

Udvalget tog orientering til efterretning og godkendte budgetudkast. 

4. Nyt fra bestyrelsen  

Anni orienterede om Bestyrelsesmødet den 23.02.2022. Mødet havde fokus på introduktion, samt 

at give medlemmerne mulighed for at lære hinanden at kende og trække på erfaringer fra 

udvalgslederne i legatudvalgene. Herudover var der behandling af et konkret projekt fremlagt for 

bestyrelsen, udpegning af viceudvalgsleder, samt information om internationalt samarbejde og 

bæredygtighedsprojekt. 

5. Opsamling på den fælles temadag  

Sekretariatet gennemgik Lov om Statens Kunstfond, Faglov om Billedkunst og kunstnerisk 

formgivning, Projektstøtteudvalgets opgaver kontra Legatudvalgets opgaver, samt Kunstfondens 

visioner og missioner. Herefter drøftede udvalget kunstnerisk kvalitet, kvalitetsbeskrivelse, 

puljevejledning og hvordan de ønsker at have fokus på dette til det kommende strategiseminar og 

generelt i deres udvalgsperiode. 

6. Overlevering 

Sekretariatet orienterede om overleveringen fra det tidligere Projektstøtteudvalg. Udvalget tog 

orientering til efterretning.  

7. Overlevering ved Anne Blond  

Udvalget modtog overlevering fra tidligere udvalgsleder Anne Blond.  

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede udvalgsarbejdet med Anne Blond. 

  



 

Side 3 

8. Inhabilitet ved jurist Emma Mølbak Vilstrup  

Emma orienterede om regler og procedurer vedrørende inhabilitet. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning og stillede uddybende spørgsmål om potentielle 

eksempler på inhabilitet. 

9. Forberedelse til ansøgningsbehandling 

Sekretariatet orienterede om ansøgningsbehandling og gennemgik ansøgningsflow, 

indstillingsliste og afslagsbegrundelser. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

10. Orientering om Strategiseminar 

Sekretariatet orienterede udvalget om det kommende strategiseminar, der finder sted 3.-4. maj 

2022. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

11. Meddelelser  

Sekretariatet orienterede om at enhedschef Anette Østerby stopper i slutningen af april. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

12. Næste møde 

Udvalgets næste møde er tildelingsmøde 20.-21. april.  

Det blev besluttet at den 20. april er kl. 10-17, mens den 21. april er kl. 9-16.  

13. Eventuelt 

Anni fortalte om en snak med udvalgsleder for Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design Anne 

Damgaard omkring at mødes på tværs af legat- og projektstøtteudvalg. Dels uformelt for at lære 

hinanden at kende og dels mere formelt omkring hvordan de to udvalg kan samarbejde. 

14. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang.  
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