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Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen 

 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Siden sidste ordinære udvalgsmøde 14. november 2019 har udvalgsformand Anne Blond 

godkendt, at sekretariatet afholdte et orienteringsmøde for interesserede ansøgere i forbindelse 

med den forestående ansøgningsfrist til udvalgets USA-pulje. Mødet blev afholdt hos Slots- og 

Kulturstyrelsen mandag den 16. december 2019, hvor der deltog 30. 

 

 

3. Økonomi 

Udvalget orienterede sig i, og godkendte det reviderede budget for 2020.  

 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Formand Anne Blond orienterede udvalget om det seneste bestyrelsesmøde herunder fondens 

samlede mission og vision, Esbjerg-projektet, og kunstpakker.  

 

 

5. USA-status 

Udvalget blev orienteret om sekretariatets sidste arbejdsrejse til Los Angeles og drøftede og 

godkendte derefter proces for de enkelte indsatsområder.  

 

Udvalget besluttede: 

 

- At godkende videre proces for et samarbejde om et bidrag til Chicago Architecture Biennial med 

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur. Formand Anne Blond og 

udvalgsformand Ellen Braae vil sammen med sekretariatet holde et afsøgende møde til grundlag 

for oplæg til et samarbejdsprojekt inden næste udvalgsmøde.  

- At godkende proces for at afsøge samarbejder i Los Angeles (LA) frem til 2021, samt give input 

til en liste i relation til programmeringssamarbejder i LA regi.  

- At bede sekretariatet afsøge alternative muligheder for samarbejder i New York, såfremt et 

udstillingssamarbejde med The Museum of Arts and Design (MAD) ikke er muligt.  Der afventes 

afklaring herom når MAD vender tilbage til sekretariatet.  

- At forsætte de strategiske arbejdsophold med hhv. Otis College for Art and Design og 

residencies i Detroit hvis der findes et gensidigt ønske om dette, og at open call processen for 

disse om muligt skal ligge samtidig med udvalgets eksisterende ansøgningsfrister og uddelinger. 

 

 

- At de designambassadørindsatsen og processen for denne forsætter som sekretariatet har 

indstillet. Udvalget ønsker at bidrage til hvilke kunstnere de inviterede bliver præsenteret for at 

kunne vælge at mødes med. Fremover vil sekretariatet sende de/n inviteredes specifikke 

interesser til udvalget, som herefter kan byde ind med specifikke forslag.  
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- At give sekretariatet mandat til, at anvende op til 60.000 kr. på udvalgets projekter. Såfremt den 

akkumulerede sum overgår 250.000 kr. pr. projekt/indsatsområde, skal udvalget inddrages til 

godkendelse.  

- At afslutte samarbejdet med FRIDAY vedrørende kommunikation. Udvalget ønsker at forsætte 

drøftelserne om kommunikation på næste møde.  

 

 

6. Indsats i Esbjerg 

Statens Kunstfonds bestyrelse besluttede på sidste bestyrelsesmøde at bygge videre på det 

etablerede partnerskab med Esbjerg kommune i forbindelse med samarbejdet: 6705 + Statens 

Kunstfond. Bestyrelsen ønsker på den baggrund at invitere de enkelte udvalg med ind i 

samarbejdet fremadrettet.  

Louise Straarup fra Slots- og Kulturstyrelsen var med på mødet under dette punkt for, at foreligge 

udvalgets muligheder for at indgå i Esbjerg-projektet de næste to år samt hvad det indebærer. 

 

Udvalget besluttede: 

- At godkende oplægget fra Louise Straarup og indgå i Statens Kunstfonds tværfaglige 

samarbejde i Esbjerg. 

- At Ane Fabricius Christiansen er udvalgets repræsentant.  

- At afsætte 55.020 kr. i både 2020 og 2021, dermed i alt 110.040 kr. jf. det godkendte oplæg.  

 

 

7. Galleripulje 

. På baggrund af udvalgets løbende drøftelser om støtte til udstilling af dansk kunsthåndværk og 

design og i forlængelse af udvalgets strategi, er sekretariatet blevet bedt om at udarbejde et 

udkast til en særpulje henvendt til gallerier vedrørende udstilling af dansk kunsthåndværk og 

design. 

 

Udvalget besluttede: 

- At godkende sekretariatets oplæg til en særpulje for Gallerier med henblik på udstilling af dansk 

kunsthåndværk og design. 

- At puljen om muligt skal være tilgængelig sammen med de almene puljer til næste puljefrist 4. 

marts. 

 

8. Rejsedatoer 2020  

Udvalget drøftede potentielle og fastlagte rejser i løbet af 2020 i forbindelse med internationale 

aktiviteter. På baggrund af drøftelserne vil sekretariatet udarbejde en rejseplan for 2020 til skriftlig 

godkendelse. 

 

 

9. Indsats i Storbritannien 

Udvalget har Storbritannien som internationalt fokusområde og indgik i 2019 i et samarbejde med 

Victoria & Albert Museum of Childhood om et residency-samarbejde i foråret 2020. På vegne af 

udvalget har den danske ambassade i London været i kontakt med The Withworth og Manchester 
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Art Gallery om et potentielt residency-samarbejde i Manchester. Udvalget drøftede det korte 

skriftlige oplæg modtaget fra lederen af de to institutioner Alistair Hudson. 

 

Udvalget besluttede at: 

- At en repræsentant for henholdsvis udvalget og sekretariatet rejser til Manchester i løbet af 

februar for at drøfte samarbejde med leder af The Withworth& Manchester Art Gallery Alistair 

Hudson. 

 

 

10.  Opfølgning på strategi 

På udvalgets seneste møde 14. november 2019 blev der gjort status for det hidtidige arbejde, 

samt en handlingsplan for de resterende to år. På baggrund af denne status har sekretariatet 

udarbejdet et tillæg til udvalgets strategi der beskriver udvalgets arbejde de foregående to år, samt 

handlingsplanen for de næste to år. 

 

Udvalget besluttede: 

-At godkende tillægget til strategien.   

 

 

11.  Meddelelser 

Sekretariatet orienterede udvalget om at en residency-deltager har måtte melde fra til ophold i 

USA, hvorfor pladsen som aftalt er givet til kandidat nummer to på udvalgets prioriterede liste. 

 

 

12.  Næste møde 

Udvalgets næste møde er 19. & 20. februar 2020, hvor der henholdsvis er uddelingsmøde for den 

særlige USA-pulje, samt ordinært udvalgsmøde. 

 

 

13.  Eventuelt 

Uddelingsmøderne 1. & 2. april flyttes til 31. marts og 1. april 2020. 

 

 

14.  Mødets gangs 

Intet til dette punkt. 


