
 

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

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Dennis Gade Kofod (formand), Iselin Hermann, Gerd Laugesen, Lasse Horne Kjældgaard og Lars 

Horneman 

Afbud fra udvalget: 

Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

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

Godkendt af udvalget den: 17. januar 2020 (pr. mail) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi  

3. Nyt fra/om bestyrelsen  

4. Udvalgets arbejdsopgaver  

5. Fastlæggelse af udvalgets kalender for 2020  

6. Udpegning af medlem af prisudvalg for Kulturministeriets forfatterpris for Børne- og 
Ungdomslitteratur  

7. Orientering om arbejdslegater, vurdering og arbejdet med kriterier  

8. Forretningsorden for arbejdet i Statens Kunstfonds udvalg  

9. Næste møde  

10. Eventuelt 

11. Mødets gang 

 

 

Legatudvalget for Litteratur 

Møde nr. 1 

Mødedato: 8.-.9. januar 2020 

Tidspunkt: kl. 12:15-15:00 

Sted: Lokale 1 



 

Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Økonomi 

Udvalget tog sekretariatets orientering om økonomien for 2020 til efterretning og ønskede at 

foretage en disponering af midlerne på udvalgets næste møde, 18. februar.  

3. Nyt fra/om bestyrelsen 

Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning og var særligt opmærksomme på tre punkter 

i referatet fra seneste bestyrelsesmøde: 

- At der fremover ville blive fulgt op på tilskudsmodtageres anvendelse af arbejdslegater, og at 

modtagere af 3-årigt arbejdslegat ville blive bedt om at oplyse om væsentlige ændringer i 

deres arbejdssituation i legatperioden 

- At studerende på SU-berettigede uddannelser ikke havde adgang til at søge arbejdslegater, 

mens det fortsat skulle være op til de enkelte projektstøtteudvalg at beslutte, om de ville 

afskære studerende fra at søge fra de enkelte puljer 

- At modtagere af hædersydelse fortsat skulle have mulighed for at søge arbejdslegater. 

4. Udvalgets arbejdsopgaver 

Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning og indledte drøftelser af de forskellige 

arbejdsopgaver.  

5. Fastlæggelse af udvalgets kalender for 2020 

Udvalget besluttede at afholde følgende møder i 2020: 

18. februar – 2. møde, kl. 10:30-16:30, lokale 6 

23.-27. marts – 3. møde, kl. 9:00-16:00, lokale 1   

19. juni – 4. møde, kl. 9:30-16:00, lokale 2 

2. oktober – 5. møde, kl. 9:30-16:00, lokale 2 

6. Udpegning af medlem af prisudvalg for Kulturministeriets forfatterpris for Børne- og 

Ungdomslitteratur 

Udvalget besluttede at udpege Gerd Laugesen som formand for Indstillingsudvalget til 

Kulturministeriets forfatterpris.   

7. Orientering om arbejdslegater, vurdering og arbejdet med kriterier 



 

Side 3 

Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning og indledte drøftelser af, hvorledes arbejdet 

med fastlæggelse af kriterier kunne gribes an efter den første ansøgningsrunde. 

Udvalget bad om statistikker for de foregående udvalgs tildelinger af arbejdslegater, og ønskede 

en liste over de seneste udvalgs kriterier.  

8. Forretningsorden for arbejdet i Statens Kunstfonds udvalg 

Udvalget tog sekretariatets orientering og den udsendte forretningsorden til efterretning.

  

9. Næste møde 

Udvalget besluttede, at næste møde skulle finde sted den 18. februar, at udvalget dér skulle 

disponere årets midler, og at den netop afgåede formand, Tomas Lagermand Lundme, skulle 

inviteres til et kort møde.   

10. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

11. Mødets gang 

Udvalget ønskede en mere overskuelig navngivning i mødematerialet. 
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