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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunst-

håndværk og design 

Møde nr. 15 

Mødedato: 02.05. 2019 

Tidspunkt: kl. 10:00-16:00 

Sted: Lokale 2, 5. sal 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Anne Blond, Ane Fabricius, Janne Krogh, Mads Quistgaard & Lisbet Friis 

 

Afbud fra udvalget:  

Ingen  

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn, Sara Thetmark (pkt. 9, 10 & 11), Peter Birch (ref) 

 

Godkendt af udvalget den:  

12. juni 2019 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

3. Økonomi 

4. Nyt fra bestyrelsen 

5. Kl. 10.30:Orientering om sekretariatets ressourcer  

6. Kl. 10.45:Kunstners lønvilkår 

7. Kl. 11.15:Galleripulje 

8. Kl 11.45:Planlægning af seminar-tur 

9. Kl. 13.15:USA: beslutningsproces om open calls 

10. Kl. 13.45:USA: Orientering om Otis beslutning om resident 

11. Kl. 14.15:Oplæg fra ambassaden i London omkring Storbri-

tannien 

12. Kl. 14.45:Evaluering af puljer 

13. Meddelelser  

14. Næste møde 

15. Eventuelt 
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16. Mødets gang 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Janne Krogh forsætter i udvalget for den unge kunstneriske elite. 

 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede udvalget om den samlede økonomi. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Formand Anne Blond orienterede resten af udvalget om seneste bestyrelsesmøde. Herunder 

status for brandingprojektet for Statens Kunstfond, drøftelse om udsmykningsopgaver til flere 

udvalg, ændring for hædersydelser, status på projektet i Esbjerg, at bestyrelsen har afsat mid-

ler til henholdsvis folkemøde og kulturmøde, samt orientering om den nye centerstruktur i 

Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

5. Orientering om sekretariatets ressourcer 

Lone Ravn orienterede udvalget om, hvordan Slots- og Kulturstyrelsen betjener Statens 

Kunstfond, samt hvilke arbejdsmæssige ressourcer de respektive udvalg har til rådighed, og 

slutteligt hvordan opgavedelingen er mellem udvalgsmedlemmerne og sekretariatet. 

 

6. Kunstnernes lønvilkår 

Udvalget har løbende drøftet kunstnerens lønvilkår, og siden sidste møde havde sekretariatet 

forhørt sig hos andre udvalg for at høre, hvordan de stillede sig i forhold til dette spørgsmål. 

Statens Kunstfond er en interesseorganisation, men uddeler støtte på baggrund af kunstnerisk 

kvaliteter, hvorfor det ikke er en diskussion som Statens Kunstfond kan tage på politisk plan.   

 

Udvalget besluttede: 

- At indskrive en opfordring, dog ikke et krav, om at udstillingssteder bør prioritere at give 

kunstnere honorar for i forbindelse med udstillinger 

 

7. Galleripulje 

Udvalget forsatte drøftelser af hvordan de på bedst mulig vis kan støtte udstillingsvirksomhed 

inden for Kunsthåndværk og Design. Sekretariatet fremlagde et udkast på en puljebeskrivelse 

til en eventuel Galleripulje. 

 

Udvalget besluttede: 

- At lade sekretariatet renskrive puljeudkastet og sende til udvalgsmedlemmerne via mail 

- At fastholde de 500.000 kr. til støtte af udstillingsvirksomhed for kunsthåndværk og de-

sign. 
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8. Planlægning af seminar-tur 

Udvalget ønsker at tage på en to-dages seminartur for at drøfte status for det hidtidige ar-

bejde, samt visioner for resten af udvalgsperioden. Udvalget drøftede videre hvad de ønskede 

at få ud af en sådan seminartur, herunder faglige møder med relevante kunstnere i lokalområ-

det, god tid til at diskutere væsentlige problemstillinger, samt muligheden for at justere det 

overordnede arbejde. Udvalget havde en lignende tur til Tønder i 2018, hvor udvalgets strategi 

blev lagt og udvalget ønsker at gøre status for, hvad udvalget har nået siden seminaret i Tøn-

der. 

 

Udvalget besluttede: 

- At afholde næste seminar i Kolding frem for Lønstrup 

- At lade udvalgsmedlem Ane Fabricius komme med oplæg til faglige møder 

-     At lade sekretariatet udarbejde det overordnede program for seminarturen 

 

9. USA: Beslutningsproces om Open Calls 

Sekretariatet orienterede udvalget om status for Open Calls i USA hhv. Travel & Talk og De-

troit. Udvalget godkendte oplæg til udvælgelsesproces for open call. 

 

Udvalget besluttede: 

-    At udvalget kan indsende lister med ideer ift. besøgsprogrammer til sekretariatet 

-    At sekretariatet kommer med et forslag om hvordan man indsamler ideer 

 

10. USA: Orientering om Otis 

Udvalget blev orienteret om status på residency på Otis. Udvalget ønsker at byde ind med 

emner til besøgsprogrammer fra USA til Danmark, samt eventuel større medvirken i besøgs-

programmerne. 

 

Udvalget besluttede: 

- At udvalget kan indsende lister med ideer ift. besøgsprogrammer til sekretariatet 

-     At sekretariatet kommer med et forslag om hvordan man indsamler ideer 

 

11. Oplæg fra ambassaden i London omkring Storbritannien 

Sekretariatet orienterede udvalget om status på satsningen i Storbritannien. Udvalget drøftede 

fordeling af de afsatte midler, i alt 700.000 kr. 

 

Udvalget besluttede: 

- At afsætte i alt 500.000 kr. til residencies i London og Manchester samt i regi af Museum 

of Childhood 

At afsætte 2 x 250.000 kr. over to år i regi af galleripuljen målrettet deltagelse på Collect,    

med forbehold for at annullere 2. år efter evaluering af afkast af deltagelse 1. år. 

 

12. Evaluering af puljer 

Udvalget drøftede i forbindelse med seneste uddelingsmøde, om hvorvidt formalia for ansø-

gerne bør justeres, for at optimere processen i forbindelse med ansøgningsbehandling. 

 

Udvalget besluttede: 
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- At spørgsmålene ikke må fjernes fra ansøgningsskabelonen 

- At ansøgere maksimalt må skrive 1 side i projektbeskrivelse 

- At ansøgere må indsende 5 siders billeder af tidligere praksis, og 2 sider til projektet 

- At et opfordring om honorar indskrives (jf. pkt.6) 

- At hvem der ansøger skal fremgå endnu mere tydeligt 

- At såfremt ansøger tidligere har søgt under andet CVR/CPR eller alias, skal dette fremgå 

tydeligt 

- At tydeliggøre, at ansøgninger der ikke overholder formalia bliver administrativt afvist 

 

13. Meddelelser 

Sekretariatet gav status på Rigsrevisionens undersøgelse af Statens Kunstfonds virke. 

 

14. Næste møde 

Udvalgets næste møde er deres seminartur til Kolding torsdag den 20. juni til fredag den 21. 

juni. 

 

15. Eventuelt 

Udvalget har rykket deres behandlingsmøde for næste ansøgningsrunde til 2. og 3. oktober 

2019 
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