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Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Udvalgslederen har løbende håndteret anmodninger fra ansøgere. 

3. Økonomi 

Udvalget tog orienteringen til efterretning og kommenterede, at det var en overskuelig oversigt. 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Anni nævnte, at udvalgsleder for Arkitekturudvalget Trine Berthold har været i P1 og haft en kronik i 

Byrummonitor med Boliglaboratorium. Det, at have en samarbejdspartner og bruge projekter som 

anledning til at markere sig, kan tjene til inspiration. 

5. Fortsat arbejde med strategi 

Udvalget drøftede de tre strategiske indsatsområder samt udvalgets kriterier for kunstnerisk kvalitet. 

Der blev truffet beslutning om en endelig definition af kunstnerisk kvalitet.  

6. Områdechef Anne Marie Fjord Abildskov hilser på 

Anne Marie hilste på og overværede kort udvalgets drøftelser om kriterier for kunstnerisk kvalitet. 

7. Strategisk handlingsplan  

Udvalget fortsatte med at drøfte den strategiske handlingsplan samt hvilke oplæg til initiativer de 

ønskede til næste møde: 

- Oplæg til strategisk handlingsplan for de tre indsatsområder 

- Oplæg på konferenceformat (debat og dannelse) 

- Oplæg til særpulje for formidling (debat og dannelse) 

- Oplæg til alternative samarbejdspartnere (materialer og produktion) 

- Oplæg til nordisk initiativ (udveksling og forankring) 

- Oplæg til særpulje for udveksling og forankring (udveksling og forankring) 

8. Internationale residencies og arbejdsophold  

Udvalget blev orienteret om residencies og arbejdsophold som metode, og besluttede på denne 

baggrund at arbejde strategisk med residencies som del af sin strategi. Herunder bad udvalget om et 



 

Side 3 

beslutningsgrundlag for at fortsætte samarbejdet i hhv. München og Detroit samt et oplæg på 

mulighederne for at genoptage relationen til V&A. 

9. Residency Grønland 

Udvalget blev orienteret om residency på Grønland på billedkunstområdet. 

 

10. Status på særpulje om Universelle designløsninger og samarbejdet  

med Bevica Fonden og Enactlab 

Udvalget blev orienteret om status på samarbejdet og besluttede at genopslå puljen med brug af 

videreførte midler fra det tidligere udvalg.  

11. Oplæg til dialogmøde 

Udvalget drøftede og besluttede hvilke interessenter udvalget i første omgang ønsker at invitere ind til 

et videndelingsmøde den 29. august. Udvalget vil følge op med øvrige dialogmøder efter behov. 

12. Puljeevaluering 

Udvalget evaluerede puljen Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet og herunder 

behov for ændringer af puljen. På baggrund af drøftelser på mødet besluttede udvalget at bede 

sekretariatet om et oplæg til en puljebeskrivelse og ændret skabelon for projektbeskrivelse og budget, 

som herefter godkendes via en skriftlig proces.  

13. Meddelelser   

Chris orienterede om intromøde i DUKE. Det er muligvis nødvendigt, at et af de øvrige 

udvalgsmedlemmer deltager i uddelingsmødet i efteråret, da Chris er udenlands. Sekretariatet 

koordinerer ansøgningsprocessen med DUKE sekretariatet. 

Mette orienterede om seneste møde i Huskunstnerudvalget. 

14. Næste møder  

Mette Mikkelsen, Anni Nørskov Mørch og Chris Liljenberg Halstrøm deltager 30. august på infomødet 

hos design Denmark sammen med Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design. 

15. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

16. Mødets gang  

Udvalget var tilfreds med mødets gang. 

 

 

Sara Thetmark, Slots- og Kulturstyrelsen  
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