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Statens Kunstfonds Projektstøtte udvalg for  

Kunstfond og Design 

Møde nr. 11 

Mødedato: 20.november 2018 

Tidspunkt: kl. 09.00-15.00 

Sted: Lokale: NHØP, 3. sal  

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Anne Blond, Lisbet Friis, Mads Quistgaard, Janne Krogh 

 

Afbud fra udvalget:  

Ane Fabricius  

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn, Sara Thetmark (pkt. 4,5,6,8, 10, 11, 12), Signe Marie Jacobsen(pkt 5,6,8,9,13) Morten 

Nybo (pkt. 5, 6), Peter Birch (Ref) 

 

Godkendt af udvalget den:  

17. december 2018 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Kl. 09.15: Mindcraft 

5. Kl. 09.45: USA 

6. Kl.10.45: Dansk og nordisk design på SXSW 

7. Kl. 11.15: A. Petersen samarbejde 

FROKOST 

8. Kl.12.15: Dialogmøde/talk på SVK 

9. Kl.13.00: Puljeevalueringer 

10. Kl.13.30: Storbritannien 

11. Kl.14.00: Sydkorea orientering 

12. Kl.14.15: Manifesta/3 days of design 

13. Kl.14.30: Infomøder rundt i landet orientering 

14. Meddelelser 

15. Næste møde 
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16. Eventuelt 

17. Mødets gang 

 

 

1. Godkendelse af Dagsorden 

 

Udvalget godkendte dagsordenen 

 

2. Økonomi 

 

Sekretariatet orienterede udvalget om deres økonomi. Hvis der findes restmidler af udvalgets 

midler skal de anvendes til: Mindcraft.  

Økonomi udvides på 3daysofdesign, med evt 25.000 hvis det er nødvendigt. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

 

Intet nyt til dette punkt 

 

4. Mindcraft 

 

Udvalget havde inviteret Copenhagen Design Agency (herfra CDA) for at drøfte deres oplæg 

om overtagelse af Mindcraft. Udvalget drøftede sammen med CDA hvordan overtagelsen skal 

finde sted, og man vil løbende være i dialog i opstartsprocessen. 

 

Udvalget besluttede: 

- At acceptere oplægget fra CDA. 

- At CDA overtager Mindcraft med økonomisk støtte fra udvalget, på baggrund af godkend-

te oplæg fra CDA. 

- At indgå en kontrakt med CDA, når de har været i Milano 

- At koordinere kommunikation i forbindelse med overtagelsen 

  

5. USA 

 

Udvalget har valgt at prioritere en markant indsats i USA i løbet af deres udvalgsperiode. Si-

den beslutningen om at lave en indsats i USA, har sekretariatet undersøgt hvordan udvalget 

bedst muligt kan lykkes.  

Udvalget godkendte oplægget: 

 

- Særpuljen bliver med frist 1.februar 2019.  

- Samlet at afsætte 1.5 millioner til deres løbende USA-puljer (2019 + 2020) 

- At sende sekretariatet på en yderligere research-tur i december måned, med mandat til 

rykke videre jf. sekretariats overvejelser og oplæg til konkrete initiativer 

- At lave besøgsprogrammer til amerikanske nøglepersoner, der kan komme til Danmark 

- At afsætte 200.000 af deres midler til yderligere rejseaktivitet 

- At genbesøge den overordnede økonomiske ramme løbende 

- At oprette et advisory board 
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6. Dansk og nordisk design på SXSW 

 

Morten Nybo fra Slots- og Kulturstyrelsen fremlagde en muligheden om, at udvalget kunne bi-

drage med en kuraterings-opgave i forbindelse med South by Southwest (herfra SXSW). Det 

vil betyde en økonomisk støtte, men vil ikke pålægge udvalget operatøropgaver. Udvalget 

drøftede om hvorvidt det vil passe i deres arbejde og strategi. 

 

Udvalget besluttede: 

- At takke nej til forespørgslen.  

 

 

7. A. Petersen samarbejde 

 

Udvalget har været i dialog med A. Petersen om et samarbejde i forbindelse med deres udstil-

lingspraksis, da udvalget vurderer at et potentielt samarbejde med A. Petersen ville falde i god 

tråd med deres overordnede strategi, herunder støtte til udstillingspraksis. 

 

Udvalget besluttede: 

- At give et tilsagn på 200.000 til A. Petersen under forudsætning af visse betingelser 

- At sekretariatet udarbejder en samarbejdsaftale med A. Petersen 

- At se på mulighederne for yderligere støtte til udstillingspraksis andetsteds i løbet af 2019 

 

 

8. Dialogmøde/talk på SVK 

 

Udvalget har inviteret en række brancheinteressenter til et dialogmøde. Udvalget ønsker at 

skabe bred dialog på tværs af deres miljø og facilitere samarbejde på tværs af miljøet. Udval-

get har stor fokus på kommunikation og vil i løbet af januar måned deltage i en række info-

møder, og derfor takkede udvalget ligeledes ja, til at deltage i en talk på Statens Værksteder 

for Kunst 5. december, da det vurderes, at det passer i god tråd med den overordnede strate-

gi. 

 

 

9. Puljeevalueringer 

 

Udvalget har løbende drøftet ordlyden og indholdet af deres puljebeskrivelser. Udvalget øn-

sker sig løbende at genbesøge disse, så de falder i tråd med deres strategi og handlingsplan. 

 

Udvalget besluttede: 

- At sekretariatet udarbejder en revideret puljebeskrivelse, som skal godkendes af udvalget. 
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10. Storbritannien 

 

Sekretariatet orienterede udvalget om Storbritannien. Udvalget besluttede på deres strategi-

seminar og blev efterfølgende fuldt op med en researchrejse i september, at fokusere på resi-

dency-samarbejdet med V&A og et samarbejde med Collect. Sekretariatet går videre med et 

samarbejde med den danske ambassade i London. 

 

 

11. Sydkorea orientering 

 

Sekretariatet orienterede udvalget om status på deres indsats i Sydkorea. Udvalget har et 

samarbejde med Ditte Hammerstrøm, der netop nu er i Sydkorea, og hun vil blive inviteret ind 

på næste udvalgsmøde til bilateral orientering. Udvalget har tidligere accepteret en forespørg-

sel fra KOCEFF om anbefalinger til et mentoring-program, som siden er sat i gang. 

 

 

12. Manifesta/ 3 Days of Design 

 

Udvalget besluttede: 

- At sekretariatet går i dialog dybere dialog med Jens Martin Skibsted om afviklingen af 3 

Days of Design 

- At sekretariatet undersøger mulighederne for ekstern hjælp med gennemførelse af 3 Days 

of Design. Hertil er afsat en økonomisk ramme på 25.000 kr.  

 

 

13. Infomøder rundt i landet orientering 

 

Udvalget har tidligere accepteret et samarbejde med Legatudvalget for Kunsthåndværk og 

Design om info-møder rundt i landet. Disse er ved at blive udformet, og sekretariatet oriente-

rede udvalget om den løbende status på disse info-møder. 

 

 

14. Meddelelser 

 

Intet til dette punkt. 

 

 

15. Næste møde 

 

Udvalgets næste møde er torsdag den 17. januar 2019, samme dag som Manifesta. 

 

16. Eventuelt 

 

Udvalget drøftede muligheden for at lave en rejseoversigt for kommende rejser i 2019. Sekre-

tariatet vil udforme en sådan liste. Udvalget besluttede at holde en intern julemiddag i forbin-

delse med deres deltagelse i talk på SVK den 5. december.  
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