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Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidst 

På baggrund af indrejseforbud i USA under åbningen af udvalgets udstillinger i New York på 

henholdsvis Hostler Burrows og Future Perfect, har udvalget besluttet at tildele alle involverede 

kunstnere 10.000 kroner til at kunne rejse i udstillingsperioden for at have mulighed for på egen 

hånd at opsøge relevante aktører og opsøge nye netværk i forbindelse med udstillingerne. Disse 

midler var allerede en del af udgifterne til udstillingen, men oprindeligt afsat til at kunstnerne kunne 

rejse til New York for at deltage i programmer i forbindelse med udstillingsåbningerne.  

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Der var intet nyt fra bestyrelsen. 

 

4. Økonomi 

Sekretariatet gennemgik status for udvalgets økonomi for 2021. 

 

Udvalget besluttede: 

 

- at reservere 750.000 kroner til at det kommende Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og 

Design kan videreføre indsatsen med universelle designløsninger i samarbejde med Bevica-

Fonden i 2022. Der var ved mødets start 751.090 kroner i restmidler fra efterårsuddelingen af 

samme pulje. De øvrige 1.090 kroner fra puljen blev frigivet.  

- udvalget havde herefter 1.379.207 kroner til disponering. Udvalget besluttede, at disse midler 

kunne drøftes igen under punkt 5. 

 

5. Status på evt. ph.d.-samarbejde  

Sekretariatet orienterede udvalget om dialogen med Roskilde Universitet og præsenterede 

oplægget og budgettet til ph.d.-samarbejdet fra Roskilde Universitet.  

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede oplægget, herunder afgrænsningen af 

populationen. Udvalget drøftede at Roskilde Universitet bør undersøge en population, der rammer 

udvalgets ansøgningsfelt, dvs. kunsthåndværkere og designere, som arbejder i det kunstneriske 

felt.    

Udvalget besluttede:  
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- At afsætte 1.198.815 kroner til et ph.d.-samarbejde med Roskilde universitet og at udvalgets 

resterende midler op til 400.000 kroner reserveres til udgifter til eventuelle udgifter til 

Danmarks Statistik, projektledelse og rejseudgifter i forbindelse med ph.d.-samarbejdet. Evt. 

resterende midler over 400.000 kroner lægges oveni de reserverede midler til ”Støtte til 

Universelle Designløsninger”.   

6. Foreløbig status og evaluering USA  

Sekretariatet orienterede udvalget om status på afsluttede og igangværende projekter i forbindelse 

med udvalgets USA-satsning og præsenterede den foreløbige evalueringsrapport.  

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede og evaluerede, i hvor høj grad USA-

satsningen indtil videre har levet op til strategiens opstillede succeskriterier. 

 

Udvalget udtrykte tilfredshed med satsningen i forhold til strategien, herunder fordelen ved at satse 

på én nation og have en langsigtet strategi over en hel udvalgsperiode. Herudover var der 

tilfredshed med at have givet mange kunstnere mulighed for at opdyrke et internationalt netværk 

og få muligheder i USA på trods af de massive udfordringer afledt af Covid-19. Især har 

besøgsprogrammer været et effektivt virkemiddel, lige som puljerne målrettet USA. Udvalget 

udtrykte også et ønske om at have været mere direkte involvereret i satsningens delprojekter, 

herunder besøgsprogrammer, for at styrke udvalgets beslutningsgrundlag.  

7. Status på konference  

Sekretariatet orienterede udvalget om status på konference-samarbejdet med SDU, og 

præsenterede det foreløbige program. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

8. Status på publikation  

Sekretariatet orienterede udvalget om status på publikationssamarbejdet med redaktør Charlotte 

Jul, herunder om udvalget havde forslag eller ønsker til publikationens titel.  

Udvalget tog orienteringen til efterretning og Lisbet Friis meldte sig til at kvalificere publikationens 

titel i samarbejde med Charlotte Jul.  

9. Evaluering  

Under dette punkt evaluerede udvalget dets strategi samt større og nyligt afsluttede projekter. 

Strategi:  

Udvalget evaluerede udvalgets strategi i forhold til udvalgets arbejde under den samlede 

udvalgsperiode. Udvalget udtrykte tilfredshed og påpegede i særlig grad tilfredshed med at støtte 

et bredt ansøgerfelt, herunder at have støttet formidling.  

Udvalget drøftede om de i højere grad kunne have haft fokus på borgere og børn/unge, og om de i 
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større grad kunne have deltaget i aktuelle samfundsproblemstillinger.  

Udvalget diskuterede også om de burde have haft mere håndfaste retningslinjer for tilskud fx faste 

beløbsstørrelser og mere fokus på formalia.  

Morgentalks under 3daysofdesign:  

Udvalget udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med Design Museum Danmark i forbindelse 

med de 3 morgentalks, der blev afholdt på museet i september. Udvalget var meget tilfredse med 

både indholdet og muligheden for at livestreame programmet.  

Mindcraft: 

Udvalget vurderede, at Copenhagen Design Agency har levet op til udvalgets forventninger ift, 

Mindcraft. Udvalget udtrykte tilfredshed med Copenhagen Design Agencys arbejde. 

Manifesta:  

Udvalget vurderede at der havde været blandede oplevelser med tidligere Manifesta-

arrangementer, men påpegede samtidig behovet for at lave arrangementer tilsvarende Manifesta 

for at samle feltet af designere/kunsthåndværkere og aktører forbundet hertil.  

Dialogmøder – fyraftensmøder:  

Udvalget vurderede, at det havde været nyttigt at møde miljøet til fx dialogmøder og/eller 

fyraftensmøder.  

10. Overlevering kommende udvalg 

Anne Blond gennemgik det foreløbige overleveringsdokumentet og udvalget kom med input.  

Udvalget besluttede, at Anne Blond tilpasser dokumentet til udvalgets drøftelser og at dokumentet 

herefter anses som færdigt. Udvalget vil modtage det færdige overleveringsdokument før 

årsskiftet.  

11. Meddelelser 

Der var ingen meddelelser 

12. Eventuelt  

Udvalget udleverede styrelsens udstyr. 

13. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 
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14. Tak for nu! 

Efter mødets afslutning fik udvalget og sekretariatet lejlighed til at sige farvel til hinanden og takke 

for et godt samarbejde, da der herefter ikke er flere møder i udvalgets periode.  
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