
 

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

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Dennis Gade Kofod (udvalgsleder), Agnete Stjernfelt, Gerd Laugesen, Lasse Horne Kjældgaard og 

Lars Horneman. 

Afbud fra udvalget: 

Ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

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

Godkendt af udvalget den 12. februar 2021, pr. mail. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

4. Orientering om status for indkomne ansøgninger   

5. Orientering om Særlige arbejdslegater   

6. Orientering om status for hædersydelser og omfordeling  

7. Afslagsbegrundelser i forbindelse med ansøgningsbehandlingen  

8. Proces for arbejdet med vurdering af ansøgninger   

9. Næste møde  

10. Eventuelt 

 

Legatudvalget for Litteratur 

Møde nr. 7 

Mødedato: 5. februar 2021 

Tidspunkt: kl. 9:30-12:00 

Sted: Skypemøde 



 

Side 2 

11. Mødets gang 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Økonomi 

Udvalget tog sekretariatets orientering om økonomien for 2021 til efterretning.  

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

Dennis Gade Kofod orienterede om seneste bestyrelsesmøde og bemærkede særligt, at en enig 

bestyrelse besluttede at henstille til alle medlemmer af Kunstfondens udvalg om IKKE at søge de 

nye Særlige arbejdslegater; at Kunstfonden ønskede at fortsætte forskningssamarbejdet med sin 

norske søsterorganisation, Norsk Kulturråd; at bestyrelsen i 2021 ville fokusere på temaet 

bæredygtighed inden for kunst og kultur blandt andet med afholdelse af to temadage. Endelig 

havde Kulturministeren gæstet Skype-mødet med kommentarer, og bestyrelsesmedlemmerne 

havde haft mulighed for at give deres kommentarer til ministeren.  

4. Orientering om status for indkomne ansøgninger  

Sekretariatet gav en foreløbig status for ansøgninger, der var modtaget til fristen 1. februar. 

5. Orientering om Særlige arbejdslegater  

Sekretariatet orienterede om baggrunden og kriterierne for den nye Særlige arbejdslegater med 

frist 1. marts. Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at reservere uge 18 til 

ansøgningsbehandling. 

6. Orientering om status for hædersydelser og omfordeling 

Sekretariatet orienterede om baggrunden for omfordelingen af hædersydelserne mellem de 

forskellige kunstområder. Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

7. Afslagsbegrundelser i forbindelse med ansøgningsbehandlingen 

Udvalget diskuterede formulering af afslagsbegrundelser og besluttede at gøre de endelige 

formuleringer klar pr. mail.  

8. Proces for arbejdet med vurdering af ansøgninger  

Udvalget besluttede at benytte samme proces som sidste år for behandling af ansøgninger om 

arbejdslegat.  

9. Næste møde 

Udvalgets næste møde blev aftalt til 3. til 6. april.  

10. Eventuelt 



 

Side 3 

Intet til dette punkt 

 

11. Mødets gang 

Mødet blev afholdt i god ro og orden. 

 

 

 

/Søren Beltoft 
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