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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunst-

håndværk og design 

Møde nr. 17 

Mødedato: 22.08. 2019 

Tidspunkt: kl. 09:00-16:00 

Sted: Lokale 2, 5. sal 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Janne Krogh, Lisbet Friis og Ane Fabricius 

 

Afbud fra udvalget:  

Anne Blond (formand) og Mads Quistgaard 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn, Signe Marie Ebbe Jacobsen, Peter Birch (ref) 

 

Godkendt af udvalget den:  

9. september 2019 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde 

3. Økonomi 

4. Nyt fra bestyrelsen 

5. Manifesta 

6. Tyskland-orientering v. projektleder Mette Saabye 

7. Status på Mindcraft med Copenhagen Design Agency 

8. USA 

9. Storbritannien 

10. Opfølgning på Kolding-seminar 

11. Den unge kunstneriske elite 

12. Meddelelser  

13. Næste møde 

14. Eventuelt 

15. Mødets gang 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Intet til dette punkt 

 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede udvalget om henholdsvis budgettet for 2019, samt det 4 årige ud-

valgsbudget. Udvalget godkendte det reviderede budget. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Lone Ravn orienterede udvalget om det seneste bestyrelsesmøde, herunder den forestående 

tur til London for bestyrelsen, samt fejringen for præmieringer senere på efteråret. Udvalget vil 

fremtidigt få tilsendt referat fra bestyrelsesmøder. 

 

 

5.Manifesta  

Sekretariatet har på vegne af udvalget har været i dialog med Statens Værksteder for Kunst 

(herfra SVK), om at sidstnævnte skulle overtage operatøropgaven for det årlige Manifesta-

event, samt lave et delt ejerskab mellem udvalget og SVK. På baggrund af et oplæg fra SVK 

fra i juni, har udvalget inviteret SVK ind på udvalgsmødet for at drøfte rammerne for et eventu-

elt samarbejde. 

 

Udvalget besluttede: 

- At godkende oplægget og indgå i et samarbejde med SVK, såfremt der findes en gensidig 

forståelse for ejerskab og arbejdsdeling 

- At udvalget selv ønsker at beslutte tema og oplægsholdere efter oplæg fra SVK 

- At lade sekretariatet følge skriftligt op, samt være bindeled mellem udvalget og SVK 

 

 

6. Tyskland-orientering v. projektleder Mette Saabye 

Udvalget havde inviteret projektleder for Tysklands-indsatsen Mette Saabye ind til en oriente-

ring. Mette Saabye orienterede udvalget om status for det hidtidige arbejde i forbindelse med 

Tyskland-satsningen, hvor arbejdet skrider planmæssigt frem. Udvalget godkendte Mette Saa-

byes oplæg. Mette Saabye lovede at sende sekretariatet yderligere materiale til udvalgets ori-

entering. 

 

7. Status på Mindcraft med Copenhagen Design Agency  

Udvalget overdrog pr. 1 januar 2019 Mindcraft konceptet til Copenhagen Design Agency (her-

fra CDA) og har i en den indbyrdes kontrakt mellem udvalget og CDA en aftale om løbende 

status for Mindcraft. I den forlængelse var CDA inviteret ind på udvalgsmødet for at præsen-

tere status for det foreløbige arbejde med Mindcraft 2020.  

Udvalget godkendte det foreløbige arbejde fra CDA og havde på mødet mulighed for at stille 

uddybende spørgsmål til det løbende arbejde fra CDA. Sekretariatet holder den løbende kon-

takt med CDA. 
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8.USA  

Sekretariatet orienterede udvalget om den foreløbige status for den store strategiske indsats i 

USA, som er udvalgets største satsning i løbet af deres udvalgsperiode. Sekretariatet vil lø-

bende udsende relevante orienteringer til udvalget. 

 

Udvalget besluttede: 

- At sætte en halv dag af til USA-satsningen på næste ordinære udvalgsmøde til dybdegå-

ende drøftelser af indsatsen, herunder at genbesøge den overordnede strategi med hen-

blik på eventuel tilretning.  

- At genbesøge flere af de tiltag som er søsat i forbindelse med USA-satsningen på næste 

ordinære udvalgsmøde 

 

 

9. Storbritannien 

Sekretariatet har på vegne af udvalget været i dialog med ambassaden i London, som er pro-

jektleder for udvalgets indsats i Storbritannien. Udvalget har via ambassaden modtaget et op-

læg fra Victoria & Albert Museum (her fra V&A) om et muligt residency-samarbejde.  

Dertil afventer udvalget potentielt to yderligere oplæg om potentielle samarbejder med 

Whitworth Art Gallery og Manchester Art Gallery, samt et potentielt samarbejde med St. Bride 

Library i London. Ambassaden forventer at kunne fremlægge oplæg i løbet af efteråret 2019.   

 

Udvalget besluttede: 

- At give feedback på oplægget fra V&A til ambassaden i London 

- At lade sekretariatet forhøre sig hos de manglende udvalgsmedlemmer 

- At lade sekretariatet lave en skriftlig procedure for det videre arbejde, da der ikke var bred 

enighed om oplægget. 

 

10. Opfølgning på Kolding-seminar 

Opfølgningen på Kolding-seminaret udgik af dagsordenen. 

 

11. Den unge kunstneriske elite 

Peter Koch Gehlshøj fra Slots- og Kulturstyrelsen deltog under dette punkt, da udvalget skulle 

tage stilling til, hvilket ansøgninger inden for kunsthåndværk- og design der skulle bringes vi-

dere i den tværfaglige pulje for den unge kunstneriske elite. 

 

12. Meddelelser 

Intet til dette punkt. 

 

EKSTRA PUNKT: Dialogmøde 

I fjor afholdte udvalget et dialogmøde på tværs af branchens interessenter for at skabe større 

samhørighed og dialog på inden for fagområdet. Udvalget drøftede om de ønskede et lig-

nende i år på baggrund af sidste års møde 

 

Udvalget besluttede: 

- At gentage et dialogmøde i år i stil med det sidste møde. 
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- At lade sekretariatet lave skriftlig proces ift. invitationer og dagsorden 

- At lade sekretariatet står for det praktiske i forbindelse med sådan et møde 

 

EKSTRA PUNKT: Statens Kunstfonds formål og organisering 

I forbindelse med at de aktuelle Legatudvalg i Statens Kunstfond udtræder ved årets udgang, 

er der tradition for, at alle udvalg laver en opsamling af deres erfaringer i forhold til fondens og 

udvalgets organisering og opgaver. På baggrund af et mindre oplæg fra bestyrelsen drøftede 

udvalget overstående og lader sekretariatet videregive deres tanker til bestyrelsen i skriftlig 

form. 

 

 

13. Næste møde 

Udvalget har behandlingsmøde 2. og 3. oktober, 2019. 

  

14.Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

15.mødets gang 

Intet til dette punkt 
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