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Referat  

Til stede fra udvalget: 

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

Lars Horneman 

Afbud fra udvalget: 

Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Søren Beltoft (referent) 

 

Godkendt af udvalget den: Godkendt pr. mail 24. februar 2022 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi  

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser  

4. Orientering om indkomne ansøgninger til fristen 15. februar 2022  

5. Afslagsformuleringer 2022  

6. Fastlæggelse for proces for ansøgningsbehandling  

7. Orientering om statistik for udvalgets uddeling 2021  

8. Henvendelse vedrørende sprogkriterier  

9. Henvendelse vedrørende grænsen på 300.000 kr. over tre år  

23. februar 2022 

Jour. nr.: 22/00250  

 

Legatudvalget for Litteratur 

Møde nr. 12 

Mødedato: 22.02.2022 

Tidspunkt: kl. 12.30-14:00 

Sted: Zoom-møde 



 

Side 2 

10. Henvendelse vedrørende hædersydelse  

11. Næste møde  

12. Eventuelt 

13. Mødets gang 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Økonomi 

Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning.  

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

Ingen meddelelser siden sidst.  

4. Orientering om indkomne ansøgninger til fristen 15. februar 2022  

Sekretariatet orienterede om, at der var indkommet 895 ansøgninger til fristen 1. februar 2022. 

5. Afslagsformuleringer 2022 

Sekretariatet orienterede om de nye fælles afslagsbegrundelser. Udvalget tog orienteringen til 

efterretning.  

6. Fastlæggelse for proces for ansøgningsbehandling 

Udvalget besluttede at følge samme proces som i foregående ansøgningsrunde.  

7. Orientering om statistik for udvalgets uddeling 2021 

Udvalget tog orienteringen om statistik for uddelingen 2021 til efterretning og aftalte, at der på et 

kommende møde skulle træffes beslutning om fremtidige orienteringsmøder.  

8. Henvendelse vedrørende sprogkriterier 

Udvalget orienterede sig i henvendelsen og besluttede, at sekretariatet skulle udarbejde et svar, 

hvori der henvises til Lov om litteratur.  

9. Henvendelse vedrørende grænsen på 300.000 kr. over tre år  

Udvalget orienterede sig i henvendelsen og besluttede at udskyde en egentlig diskussion af og 

konklusion på problemstillingen til den samlede evaluering af ansøgningsrunden, kriterierne og 

ansøgningsvejledningen på første møde umiddelbart efter ansøgningsbehandlingsmødet. 



 

Side 3 

10. Henvendelse vedrørende hædersydelse 

Udvalget noterede sig henvendelsen.  

11. Næste møde 

Næste møde er ansøgningsbehandlingsmøde i dagene 19.-22. april 2022   

12. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

13. Mødets gang 

Der blev givet udtryk for tilfredshed. 

 

 

 

Søren Beltoft 
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