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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 

Kunsthåndværk og Design 

Møde nr. 23 

Mødedato: 6. maj, 2020 

Tidspunkt: kl. 09.00 – 15.30 

Sted: Via Skype for Business 



 

Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Intet til dette punkt 

 

3. Økonomi  

Sekretariatet orienterede udvalget om økonomien. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Formand Anne Blond orienterede om seneste bestyrelsesmøde d. 14. april 2020 via Skype. På 

bestyrelsesmødet blev drøftet følgende: 

- igangsættelsen af et fælles initiativ i samarbejde med andre fonde i lyset af corona. 

- Godkendelse af den strategiske kommunikationsplan. 

- Godkendelse af anden fase af Esbjerg-projektet, hvor fokus vil ligge på borgerinddragelse. 

Ane er udvalgets repræsentant. 

- Drøftelse af strategiske partnerskaber, ligesom den nyoprettede fælles pulje.  

- Drøftelse statistikken for 2019. 

- Drøftelse af inhabilitetsprocedure, hvis et helt udvalg er inhabile. 

- Vedtagelse af kønsneutrale titler i Statens Kunstfond.  

 

Udvalget besluttede enstemmigt at bidrage med udvalgets 1,17% til den fælles pulje med andre 

fonde. Udvalget vil på næste møde afsætte de 153.270 kr. i budgettet.  

 

5. Den aktuelle corona situation 

Udvalget drøftede den aktuelle coronakrises indvirkninger på de strategiske indsatser, hvoraf flere 

er internationale store projekter.  

 

Udvalget besluttede: 

- At fortsætte drøftelserne om nye tiltag i forlængelse af coronakrisen på mødet den 14. maj 

2020. Herunder følgende tre nye retninger: 

o Pulje om branding og digital formidling 

o Nationale tiltag til den brede befolkning 

o Nærområderne Norden og Tyskland 

- At frigive de resterende midler fra indsatsen i Storbritannien til nye tiltag. De resterende 

initiativer i Storbritannien nedlægges.  

 

6. Mindcraft 

Copenhagen Design Agency orienterede udvalget om forløbet med at omlægge The Mindcraft 

Project fra en fysisk udstilling til et digital projekt. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

Udvalget har pr. mail godkendt ændringen skriftligt.  
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7. Status for USA og projekterne 

Sekretariatet orienterede udvalget om indsatsens status og gav en status på USA under 

coronakrisen. Tidsperspektivet er den store usikkerhed i indsatsen.  

Udvalget besluttede: 

- At formand Anne Blond og formand for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur Ellen 

Braae holder et bilateralt møde inden næste møde for at drøfte indsatsen i Chicago.  

- At fastholde strategimødet torsdag den 14. maj 2020 med fokus på økonomi og nye tiltag.  

8. Detroit residency – ansøgningsbehandling 

Udvalget behandlede de 11 ansøgninger i puljen OPEN CALL: 5 x Designer in Residence, Detroit 

(bilag 2). 

 

Udvalget besluttede: 

 At indstille 7 ansøgninger til et residencyophold i Detroit, til yderligere behandling hos Cranbrook 

Academy of Art og College of Creative Studies.  

 At indstille 3 ansøgninger fra puljen Open Call for grafisk designer til et residency ophold i Los 

Angeles, til yderligere behandling hos Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies. 

 At tilbyde residency under grafisk design til en af de tre, der får afslag til Otis. Udvalget 

prioriterede de tre kandidater og sekretariatet kontakter dem i prioriteret rækkefølge og indstiller 

til yderlig behandling hos Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies. 

9. 3daysofdesign 

Sekretariatet orienterede udvalget om udskydelsen af 3daysofdesign til september pga. den 

nuværende coronakrise.  

Udvalgte godkendte budgettet og programmet.  

10. Meddelelser 

Udvalget blev orienteret om at Emma Jensen vikarierer som udvalgssekretær indtil september. 

 Siden sidste møde har Otis College of Art and Design i Los Angeles udvalgt Marie Højlund Gjerlev 

som resident i 2021. 

 Sekretariatet orienterede udvalget om møde med Statens Værksteder for Kunst om Manifesta 

2021. Både udvalg og SVFK ønsker at fortsætte samarbejdet. Det er dog et krav fra udvalget at 

kurateringen skifter hvert år. SVFK er frie til selv at sammensætte sit team. 

11. Næste møde 

Næste udvalgsmøde er torsdag den 14. maj, 2020 med fokus på strategi og nye tiltag. 

12. Eventuelt  

Intet til dette punkt. 
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13. Mødets gang 

Intet til dette punkt. 


