
 

21. november 2016 

 
Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur 

Møde nr. 5 

Mødedato: 17. november 2016 

Tidspunkt: kl. 15:15-17:00 

Sted: Lokale 4 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Tomas Lagermand Lundme, formand, Juliane Wammen, Kamila Slocinska og Dan Ringgaard 

Afbud fra udvalget:  

Jan Sonnergaard 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Annette Bach, Søren Beltoft (referent) 

Godkendt af udvalget den: 24. november 2016 – pr. mail 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde  

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Bogpanelets rapport om danske forfatteres levevilkår 

5. Meddelelser 

6. Næste møde 

7. Eventuelt 

8. Mødets gang 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget besluttede  

 at godkende dagsordenen. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Udvalget besluttede 

 at godkende beslutningen om indstilling af Katrine Marie Guldager til Kunstfondens repræsentant-

skab til tildeling af hædersydelse 



 

Side 2 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Formanden orienterede fra seneste bestyrelsesmøde om bestyrelsens beslutning om at udelukke 

studerende fra de kunstneriske uddannelser fra at kunne søge arbejdslegater i Statens Kunstfond. For 

udvalgets arbejdsområde gælder dette studerende ved Forfatterskolen i København.  

Formanden orientrede videre om bestyrelsens diskussioner om udvalgsmedlemmers mulighed for at 

søge støtte. Her henvises til bestyrelsens seneste referater. 

 

Fra sekretariatet meddelte Annette Bach, at bygningen H.C. Andersens Boulevard 2 ville blive om-

bygget frem til august 2017. 

 

4. Bogpanelets rapport om danske forfatteres og oversætteres økonomiske levevilkår 

De fire udvalgsmedlemmer havde tidligere på eftermiddagen deltaget Bog- og Litteraturpanelets se-

minar om rapporten, og udvalget diskuterede rapporten og flere af de kommentarer, der var blevet 

fremsat under seminaret. 

 

5. Meddelelser 

Blev behandlet under pkt. 3. 

 

6. Næste møde 

Udvalget godkendte mødekalenderen for 2017 

 

7. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

8. Mødets gang 

Ingen bemærkninger til dette punkt 
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