
 

 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur 

Møde nr. 1 

Mødedato: 12. februar 2016 

Tidspunkt: kl. 12:30-16:30 

Sted: Lokale 1 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Tomas Lagermand Lundme, formand, Kamila Slocinska, Malene Fenger-Grøndahl, Juliane Wammen 

og Jan Sonnergaard 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Annette Bach, kontorchef, og Søren Beltoft, udvalgssekretær og referent 

Godkendt af udvalget den: 25. februar 2016 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Økonomi 

Fra styrelsen orienterede Søren Beltoft om udvalgets økonomiske ramme på 29,9 mio. kr. til udde-

ling som hhv. 3-årige arbejdsstipendier, arbejdslegater og præmieringer 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

 Formanden, Tomas Lagermand Lundme, orienterede om seneste bestyrelsesmøde og drøftelser-

ne der. 

 
4. Nyt fra udvalgsmedlemmerne og nyt fra sekretariatet 

 To udvalgsmedlemmer, Malene Fenger-Grøndahl og Kamila Slocinske deltager i DRs konference 

i Århus. Sekretariatet undersøger om udvalgsmedlemmerne kan blive inviteret til at deltage i Loui-

sianas litteraturfestival 2016. 

 Kontorchefen, Annette Bach, orienterede om arbejdet med forslag til justering af biblioteksafgifte-

loven. 

 

5. Orientering om lovgrundlag for Legatudvalgets arbejde 

 Annette Bach orienterede om lovgrundlaget for udvalgets arbejde, herunder om Litteraturlovens, 

Forvaltningslovens og Offentlighedslovens betydning for udvalgets arbejde. 

 

6. Orientering om håndtering af inhabilitet 

 Annette Bach orienterede om principperne for inhabilitet og for bestyrelsens beslutning om at ud-

valgsmedlemmers eventuelle inhabilitet skulle rapporteres til bestyrelsesformanden. 

 

7. Indstilling af en oversætter til hædersydelse 

 Udvalget besluttede efter indgående diskussion  

 at indstille en oversætter til Statens Kunstfonds Repræsentantskab til hædersydelse, og at sekre-

tariatet modtager en motivationstekst til sekretariatet til videre foranstaltning.  

Statens Kunstfonds sekretariat vil udsende en pressemeddelelse efter repræsentantskabets be-

handling af indstillingen på mødet 8. april 2016. 

 

8. Præmiering af værker fra efteråret 2015 

 Udvalget at besluttede  

 at præmiere fem værker udgivet i efteråret 2015: to digtsamlinger, en oversættelse, en tegnese-

rie/graphic novel og en fagbog. På baggrund af udvalgsmedlemmernes motiveringstekster udar-

bejder Sekretariatet en pressemeddelelse til udsendelse i uge 9. 
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9. Orientering om InfoMedia 

 Sekretariatet orienterede om, at der af økonomiske grunde desværre ikke kunne tilkøbes adgang 

til til InfoMedias arkiv. Udvalget havde ønsket dette til brug under udvalgsarbejdet. 

 

10. Orientering om indkomne ansøgninger til fristen 2. februar 

 Til fristen 2. februar havde sekretariatet modtaget i alt 816 ansøgninger: 469 fra skønlitterære 

forfattere, 151 fra forfattere af børne- og ungdomslitteratur, 90 fra faglitterære forfattere, 50 fra illu-

stratorer og 52 fra oversættere til og fra dansk. Udvalget besluttede,  

 at den rækkefølge, ansøgningerne skal behandles i på mødet, aftales mellem formanden og se-

kretariatet. 
 

11. Henvendelse angående vurdering og kriterier 

Udvalget orienterede sig i henvendelsen og besluttede, 

 at sekretariatet udarbejder et svar, hvori der takkes for henvendelsen, som udvalget vil tage til 

efterretning, og hvori der gøres opmærksom på at tidligere Litteratudvalg under Statens Kunstfond 

har fortolket dansk litteratur sådan, at den skal være skrevet på dansk eller af forfattere bosidden-

de i Danmark, som udgiver på dansk og som har væsentlig betydning for dansk litteratur og kultur. 

Legatudvalget for litteratur vil fremover lægge sig op ad denne formulering. 
 

 

12. Vejledning i brug af iPads i udvalgsarbejdet 

 Sekretariatet vejledte udvalget i opsætning og brug af iPads i udvalgsarbejdet 

 

13. Næste møde 

 Næste møde, som er afsat til ansøgningsbehandling, finder sted i dagene 29. marts til og med 1. 

april. 

 

14. Eventuelt 

 Intet til dette punkt. 

 

15. Mødets gang 

 Deltagerne var glade for afviklingen af mødet. 

 

 

 

Søren Beltoft 
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