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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Dennis Gade Kofod (udvalgsleder), Gerd Laugesen, Lars Horneman og Lasse Horne Kjældgaard 

Afbud fra udvalget: 

Agnete Stjernfelt 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

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

Godkendt af udvalget den: 3. juli 2020 (per mail) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi  

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

4. Indstilling af to kandidater til hædersydelser  

5. Strategi og handlingsplan  

6. Arbejde med udvalgets ansøgnings- og tildelingskriterier  

7. Næste møde 25. september kl. 9-15  

8. Eventuelt 

9. Mødets gang  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

  

 

Legatudvalget for Litteratur 

Møde nr. 5 

Mødedato: 11. juni 2020 

Tidspunkt: kl. 11:00-18:30 

Sted: Lokale 5/6 



 

Side 2 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Økonomi 

Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning.  

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

Dennis Gade Kofod orienterede om bestyrelsens arbejde. Fremover vil udvalgslederen sende sit 

referat af bestyrelsesmøderne pr. mail til udvalget. 

Annette Bach orienterede om Bogpanelets kommende rapport om Kunstfondens betydning for 

litteraturen i Danmark og for det danske bogmarked. 

4. Indstilling af to kandidater til hædersydelser 

Udvalget indstillede to kandidater til hædersydelse. Den endelige beslutning vil blive truffet af 

Kunstfondens repræsentantskab på et møde i september. Beslutningen vil blive offentliggjort af 

repræsentantskabet i slutningen af november. 

5. Strategi og handlingsplan 

Udvalget indledte arbejdet med udarbejdelse af strategi og handlingsplan for udvalgets arbejde. 

6. Arbejde med udvalgets ansøgnings- og tildelingskriterier 

Udvalget indledte arbejde med revision af ansøgnings- og tildelingskriterier for ansøgere om 

arbejdslegat. 

7. Næste møde 25. september kl. 9-15 

På næste møde skal udvalget afslutte arbejdet med strategi, handlingsplan og ansøgningskriterier. 

Udvalget skal også aftale tid og sted for dialog- og informationsmøder. 

8. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

9. Mødets gang  

Generel tilfredshed. 
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