
 

19. august 2016 

 
Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur 

Møde nr. 4 

Mødedato: 19. august 2016 

Tidspunkt: kl. 11:00-15:00 

Sted: Lokale 4 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 
Tomas Lagermand Lundme, Kamilla Slocinska, Juliane Wammen, Jan Sonnergaard og Dan Ring-
gaard 

Afbud fra udvalget:  
Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder r eferent:  
Annette Bach, kontorchef, og Søren Beltoft, udvalgssekretær 

Godkendt af udvalget den: 23. august 2016, pr. mail 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Nyt fra bestyrelsen, meddelelser fra udvalget og meddelelser fra sekretariatet 
3. Økonomi 
4. Præmiering af værker fra foråret 2016 
5. Fastlæggelse af ansøgningskriterier for fristen 1. februar 2017 
6. Møder efteråret 2016 og mødekalender for 2017 
7. Næste møde 
8. Eventuelt 
9. Mødets gang 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Udvalget godkendte den udsendte dagsorden. 
 
2. Nyt fra bestyrelsen, meddelelser fra udvalget og  meddelelser fra sekretariatet 
Formanden, Tomas Lagermand Lundme, orienterede om nyt fra bestyrelsen. 



 

Side 2 

Annette Bach orienterede om regler og aftaler for udvalgsmedlemmers muligheder for at søge støtte i 
eget og andre udvalg. 
 
3. Økonomi 
Sekretariatet orienterede om Finansministeriets dispositionsbegrænsning, som betyder at udvalgets 
midler beskæres med 100.000 kr. Udvalget har dermed 275.000 kr. tilbage til brug ved præmiering af 
værker fra foråret 2016. 
 
4. Præmiering af værker fra foråret 2016 
Udvalget tog Finansministeriets dispositionsbegrænsning til efterretning, og besluttede at benytte de 
tilbageværende 275.000 kr. præmiering af fire værker fra foråret 2016.  
Hver præmiering er på 68.750 kr.  
Udvalgsmedlemmerne skriver motiveringstekster for de fire værker og sender dem til sekretariatet 
senest 9. september, og sekretariatet udarbejder så en pressemeddelelse til udsendelse i begyndel-
sen af oktober. 
 
5. Fastlæggelse af ansøgningskriterier for fristen 1. februar 2017 
Udvalget gennemarbejdede og justerede kriterierne for ansøgning om arbejdslegater til fristen 1. fe-
bruar 2017. Sekretariatet indarbejder udvalgets konklusioner i ansøgningsvejledningen, som offentlig-
gøres på www.kunst.dk.  
Sekretariatet udsender en pressemeddelelse om de justerede kriterier i november 2016. 
Udvalget bad sekretariatet om at få tilsendt indkomne mailkommentarer fra ansøgere i forbindelse 
med tildeling af arbejdslegater i marts 2016.  
 
6. Møder efteråret 2016 og mødekalender for 2017 
Udvalget tog til efterretning, at Statens Kunstfonds bestyrelse og repræsentantskab havde varslet 
følgende møder i efteråret 2016: 
4. november kl.13:00 – lancering af Bogpanelets undersøgelse af forfatteres levevilkår  
8. november kl. 10:00-13:00 – Politisk dialogmøde med medlemmer af Folketingets Kulturudvalg 
11. november kl. 11:30-16:00 – Intern temadag for hele Statens Kunstfond 
13. november kl. 11:30 – debat på BogForum af Bogpanelets undersøgelse af forfatteres levevilkår 
6. december kl.18:00-22:00 – SKF’s julemiddag 
 
Udvalget besluttede at deltage i to arrangementer på bogmessen: 
11. november kl. 16:00 – scenetid på BogForum i Bella 
12. november kl. 12:30 – scenetid på BogForum i Bella 
Sekretariatet kontakter forfattere af årets præmierede værker og udarbejder en plan for scenetiden 
 
Udvalget besluttede følgende datoer for møder i 2017: 
27. januar (fredag) – 11:00-16:00 – Præmieringer 
27. marts – 11:00-16:00 - Ansøgningsbehandling 
28. – 31. marts – 09:00-16:00 – Ansøgningsbehandling 
7. juni (onsdag) – 11:00-15:00 – Evaluering 
7. september (torsdag) – 11:00-16:00 – Præmieringer 
 
Udvalget besluttede at afholde to dialogmøder med potentielle ansøgere i januar 2017: 
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10. januar kl. 15-17 i København. Fra udvalget deltager deltager Tomas Lagermand Lundme, Juliane 
Wammen og Jan Sonnergaard.  
12. januar kl. 15-17 i Århus. Fra udvalget deltager deltager Tomas Lagermand Lundme Kamila Slo-
cinska og Dan Ringgaard. 
Sekretariatet udsender pressemeddelelse om og invitationer til møderne 
 
7. Næste møde  
Udvalget besluttede at holde et 5. møde 4. november 2016 kl. 14:30-17:00 
 
8. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 
9. Mødets gang 
Udvalget ønskede, at der blev brugt mindre tid til punktet Meddelelser 
 
 
 


