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Side 2 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

På sidste ordinære udvalgsmøde 22. august drøftede udvalget et muligt residency samarbejde med 

Victoria & Albert Museum of Childhood i London. Dette samarbejde er efterfølgende blev aftalt og ef-

fektueret i en løbende proces mellem Victoria & Alberg og sekretariatet.  

 

3. Økonomi  

Sekretariatet orienterede udvalget om økonomi. 

 

Udvalget besluttede: 

- At afsætte 95.000 kr. af de overskydende midler til samarbejdet med Statens Værksteder for 

Kunst (herfra SVFK) om Manifesta 2020 

- At restmidler fra 2019 skal anvendes til USA-indsatsen 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Lone Ravn orienterede om bestyrelsens tur til London, der havde budt på et møde med Arts Council 

England. Bestyrelsen arbejder fremadrettet på, at samle alle fondens udvalg og danne en fælles stra-

tegi. Desuden blev udvalget orienteret om bestyrelsens arbejde med kunst i det offentlige rum. 

 

5. Manifesta 

Udvalget indgik på sidste ordinære udvalgsmøde den 22. august et samarbejde med SVFK om Mani-

festa2020. SVFK var inviteret ind på mødet for at orientere udvalget om det hidtidige med arbejde 

med planlægningen af Manifesta2020. Udvalget godkendte SVFKs oplæg. 

 

6. TEMA 1: Status: Strategi, arbejde og indsatsområder 

 

- Strategi, nationale initiativer & puljer 

Formand Anne Blond gjorde status for arbejdet med udvalgets strategi, der blev udformet på strategi-

seminaret i Tønder, juni 2018. Herefter drøftede udvalget hvad der var opnået og hvad der skal foku-

seres på fremadrettet, samt de overordnede succeskriterier. Udvalget drøftede ligeledes fokus mellem 

kunsthåndværk og design samt hidtidige uddelinger i de respektive puljer. 

 

- Oplæg om kommunikation v. Friday 

Sekretariatet har i forbindelse med udvalgets satsning i USA været i dialog med kommunikationsbu-

reauet Friday om hvordan udvalget på bedst muligt vis får kommunikeret og formidler det internatio-

nale arbejde. Derfor var Friday invitereret ind på mødet for at præsentere et bud på hvordan det inter-

nationale arbejde i udvalget får størst mulig effekt.  

 

- Internationale indsatsområder 

Udvalget gjorde status for de internationale indsatsområder i Sydkorea, Storbritannien og Tyskland. 

Udvalgets indsats i Sydkorea er afsluttet vellykket med udstillingen ’Crafted Matter’ på Cheongju Craft 

Biennale hvor udvalgsmedlem Janne Krogh Hansen og sekretær Peter Birch deltog. Mentorprogram-

met med KOCEF blev aflyst fra koreansk side og den samlede indsats i Sydkorea anses som afsluttet. 

Udvalget takkede styrelsen for indsatsen. 
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I udvalgets Storbritannien indsats kører et samarbejde med V&A Museum of Childhood, ligesom der i 

samarbejde med ambassaden i London arbejdes på yderligere projekter i Manchester. Slutteligt har 

udvalget gang i en indsats i Tyskland hvor smykkedesigner Mette Saabye er projektleder og bringer 

smykkeskrinet på udstilling i München og Köln. 

 

- USA 

Sekretariatet orienterede udvalget om det hidtidige arbejde og nuværende status for indsatsen i USA, 

som er udvalgets hovedfokus. Indsatsen fokuserer bredt inden for særpuljer, udstillingssamarbejde, 

residency-ophold, designambassadører, besøgsprogrammer mv. Fokus er primært rettet mod Los An-

geles, Chicago og New York.  

Derudover var smykkesamlingen i Houston i foråret hvor Janne Krogh Hansen deltog på vegne af ud-

valget. 

Sekretariatet fremlagde en række muligheder for udvalget i forhold til hvordan indsatsen i USA frem-

adrettet skal gå. 

 

7. TEMA 2: Justering af strategi og handlingsplan for resterende udvalgsperiode 

 

Opfølgning og handlingsplan: USA 

Udvalget tog sekretariatets status og orientering til efterretning. På baggrund af sekretariatets oplæg 

om status for indsatsen i USA, skal udvalget besluttet hvilken retning arbejdet fremadrettet skal gå. 

Udvalget godkendte sekretariatets oplæg. 

 

Udvalget besluttede: 

- At fokusere på Los Angeles, Chicago og New York 

- At lade sekretariatet gå videre med at undersøge de konkrete muligheder der blev præsenteret, og 

på baggrund af fremtidig oplæg beslutte sig for hvilke samarbejde der skal forfølges. 

- At prioritere at der som minimum kommer et udstillingssamarbejde  

- At fastholde USA-særpuljen til uddelinger 

- At fastholde dialog med andre udvalg om samarbejde i USA, herunder Legat- og Projektstøtteudval-

get for Arkitektur. 

 

Opfølgning og handlingsplan: Internationale områder 

Udvalget tog status og orientering for de internationale indsatsområder til efterretning. Da størstedelen 

af udvalgets internationale arbejde allerede er fastlagt eller afsluttet anså udvalget det ikke som nød-

vendigt at justere overordnet på det internationale område. 

 

Udvalget besluttede: 

- At lade sekretariatet forsætte dialogen med ambassaden i London om et potentielt samarbejde med 

Manchester Art Gallery og Withworth Art Gallery om et residency i Manchester. 

- At godkende Mette Saabyes budgetændring i forhold til rejser 

 

 

Opfølgning og handlingsplan: Strategi, nationale initiativer og puljer 

På baggrund af status for udvalgsarbejdet under TEMA 1 drøftede udvalget hvordan det strategiske 

og nationale arbejde skal se ud de resterende to år af udvalgsperioden. Da udvalgets internationale 
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arbejde har været prioriteret højt de seneste to år, vil fokus fremadrettet ligge på de nationale projek-

ter. 

 

Udvalget besluttede: 

- At sekretariatet følger op på bestyrelens arbejde inden for Børn & Unge, samt udsatte boligområder 

- At sekretariatet udarbejder ideer til konkrete nationale initiativer 

- At genevaluere puljerne efter næste uddeling 

- At lade en særpulje for gallerier komme op i foråret 2020 

 

8. Meddelelser 

Sekretariatet orienterede udvalget om det politiske niveau hvor der ønskes fokus på klima inden for 

stort set alle ressortområder, hvilket udvalget bør tænke ind i det fremtidige arbejde. 

 

9. Næste møde 

Udvalget aftalte at holde næste ordinære udvalgsmøde 9. januar 2020. Sekretariatet udsender samlet 

mødeplan for 2020 samt potentielle rejsedatoer snarest muligt efter mødet. 

 

10. Eventuelt 

Udvalget drøftede struktur og ønsket resultat af det dialogmøde, som fagmiljøet er inviteret til senere 

samme dag. 

 

11. Mødets gang 

Intet til dette punkt 

  

 


