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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Dennis Gade Kofod (formand), Gerd Laugesen, Iselin Hermann, 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 (referent og udvalgssekretær) 

Godkendt af udvalget: pr. mail 28. februar 2020 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi  

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

4. Orientering om arbejdslegater og statistikker  

5. Forberedende diskussioner af beløbsstørrelser for arbejdslegater   

6. Godkendelse af afslagsbegrundelser   

7. Møde med den tidligere formand  

8. Orientering om inhabilitet  

9. Om Kunstfondens kommunikation  

10. Om rejseafregninger  

 

 

Legat udvalget for Litteratur 

Møde nr. 2 

Mødedato: 18. februar 2020 

Tidspunkt: kl. 9:30-16:15 

Sted: Lokale 6 



 

Side 2 

11. Næste møde  

12. Eventuelt 

13. Mødets gang  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Økonomi 

Udvalget besluttede, at afsætte alle midlerne for 2020, 31,2 mio. kr., til arbejdslegater. 

Udvalget besluttede dermed, ikke at uddele præmieringer i 2020.  

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

Formanden, Dennis Gade Kofod, orienterede om seneste bestyrelsesmøde, herunder om 

bestyrelsens ønske om at etablere vision og strategi for Kunstfonden i 2030. 

4. Orientering om arbejdslegater og statistikker 

Udvalget tog sekretariatets orientering og de udsendte statistikker til efterretning. Der blev 

spurgt til udvalgets mulighed for at tage hensyn til “geografisk spredning” på grundlag af det 

omdelte ansøgningsmateriale.  

5. Forberedende diskussioner af beløbsstørrelser for arbejdslegater 

Udvalget besluttede for i år at arbejde med to beløbsstørrelser for arbejdslegater: 

arbejdslegater på 100.000 kr. og 3-årige arbejdslegater a 855.000 kr. i behandlingen af 

ansøgninger til fristen 1. februar 2020. Beslutningen skal bekræftes på næste møde inden 

behandlingen af årets ansøgninger. 

Der blev spurgt til tidligere kriterier for udmøntning af forskellige legatstørrelser.  

6. Godkendelse af afslagsbegrundelser 

Udvalget diskuterede formuleringer af supplerende afslagsbegrundelser og besluttede, at 

Lasse Horne Kjældgaard skulle udarbejde forslag til nye formueringer.  

7. Møde med den tidligere formand 

Udvalget benyttede mødet med den tidligere formand, Tomas Lagermand Lundme, til at 

spørge om erfaringer, udfordringer og hensigtsmæssige arbejdsgange i forbindelse med 

ansøgningsbehandlingen og arbejdet i udvalget generelt.  



 

Side 3 

8. Orientering om inhabilitet 

Statens Kunstfonds jurist, Sabrina Højbjerg, orienterede og svarede på spørgsmål om 

inhabilitet. 

9. Om Kunstfondens kommunikation  

Statens Kunstfonds kommunikationsansvarlige, Frederikke Møller, orienterede om Statens 

Kunstfonds kommunikationspolitikker og om forretningsgange i forbindelse med 

kommunikation for Statens Kunstfond.   

10. Om rejseafregninger  

Ione Sutton Winther-Hinge fra Kunstfondens sekretariat i Slots- og Kulturstyrelsen orienterede 

om proces for udvalgsmedlemmers afregning af rejseudgifter mv. 

11. Næste møde 

På udvalgets næste møde 23.-27. marts skal udvalget behandle de indkomne ansøgninger 

om arbejdslegater. Udvalget besluttede ændringer af to mødedatoer: 

4. møde afholdes mandag den 25. maj kl. 09:30-16:00 

5. møde afholdes torsdag den 1. oktober kl. 9:30-16:00 

12.  Eventuelt 

Et udvalgsmedlem gjorde opmærksom på den store mængde ansøgninger, der skulle læses 

og vurderes inden for en meget kort periode, og spurgte til sagsbehandlingstiden. 

13 Mødets gang 

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang og med det udsendte mødemateriale. 
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