
 

Statens Kunstfond, Hammerichsgade 14, 1611 København V, Tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Dennis Gade Kofod (formand), Agnete Stjernfelt, Gerd Laugesen, Lars Hornemann og Lasse Horne 

Kjældgaard 

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: oktober 2020 (pr. mail) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser, herunder orientering om Bogpanelets rapport om 

”Kunstfondens betydning for dansk litteratur” 

3. Udvalgets strategi 2021-2023  

4. Handlingsplan for 2020-2021  

5. Ansøgningsvejledning 2021  

6. Informations- og orienteringsmøder  

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

9. Mødets gang 

 

Legatudvalget for Litteratur 

Møde nr. 6 

Mødedato: 25. september 2020 

Tidspunkt: kl. 09:00-11:00 

Sted: Skype 



Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser, herunder orientering om Bogpanelets rapport om 

”Kunstfondens betydning for dansk litteratur” 

Formanden orienterede om seneste møde i Kunstfondens bestyrelse. 

Annette Bach orienterede om Bogpanelets kommende rapport ”Statens Kunstfonds betydning for 

litteraturen i Danmark”. Rapporten vil blive tilsendt udvalget, i begyndelsen af november. 

3. Udvalgets strategi 2021-2023 

Udvalget besluttede at godkendte sekretariatets udkast til strategi for 2021-2023.  

Strategien vil blive offentliggjort på www.kunst.dk  

4. Handlingsplan for 2020-2023 

Udvalget besluttede at godkende sekretariatets udkast til handlingsplan for 2020-2023 med små 

justeringer. 

5. Ansøgningsvejledning 2021 

Udvalget besluttede at godkende sekretariatets udkast til ansøgningsvejledning med små 

justeringer.  

Ansøgningsvejledningen vil blive offentliggjort på www.kunst.dk i slutningen af november. 

6. Informations- og orienteringsmøder 

Udvalget diskuterede format for informations- og orienteringsmøder. Sekretariatet udarbejder, 

sammen med SKF’s kommunikationsmedarbejdere en plan for alternativer til fysiske møder, idet 

udvalget ikke forventer en snarlig ændring i Corona-situationen. 

7. Næste møde 

Udvalget fastlagde mødekalender for 2021 

8. Eventuelt 

Formanden vil snarest holde møde med repræsentanter fra Legatudvalget for Billedkunst og 

Legatudvalget for Kunsthåndværk og design om græseflader mellem udvalgene. 

 

9. Mødets gang 

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødematerialet og med afviklingen af mødet. 

 

http://www.kunst.dk/
http://www.kunst.dk/

