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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: 22. april 2021 pr. mail 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi – orientering om midler til Særlige arbejdslegater på litteraturområdet  

3. Orientering om kriterier for Særlige arbejdslegater. 

4. Beslutning om beløbsstørrelse(-r) for Særlige arbejdslegater 

5. Proces for udvalgets behandling af ansøgninger om Særlige arbejdslegater 

6. Orientering om honorering af udvalget for arbejdet med Særlige arbejdslegater  

7. Eventuelt 

8. Mødets gang 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

 

Legatudvalget for litteratur 

Møde nr. 8.1 

Mødedato: 20. april 2021  

Tidspunkt: kl. 9:30-10:30 

Sted: Skypemøde 



Side 2 

2. Økonomi – orientering om midler til Særlige arbejdslegater på litteraturområdet 

Sekretariatet oplyste, at udvalget havde 2.350.000 kr. til rådighed til uddeling som Særlige 

arbejdslegater.  

3. Orientering om kriterier for Særlige arbejdslegater. 

Sekretariatet orienterede om de særlige kriterier for de Særlige arbejdslegater.  

4. Beslutning om beløbsstørrelse(-r) for Særlige arbejdslegater 

Udvalget besluttede at uddele ensartede arbejdslegater a 50.000 kr., hvilket ville give 47 legater. 

5. Proces for udvalgets behandling af ansøgninger om Særlige arbejdslegater 

Udvalget besluttede at arbejde efter samme principper som ved de almindelige arbejdslegater. 

6. Orientering om honorering af udvalget for arbejdet med Særlige arbejdslegater 

Sekretariatet orienterede om, at udvalgsmedlemmerne ville modtage et særligt vederlag for 

arbejdet med de Særlige arbejdslegater.  

7. Eventuelt 

Sekretariatet oplyste, at en enkelt ansøgning fra ansøgningsrunden med frist 1. februar skulle 

genbehandles. Det blev besluttet, at ansøgningen skulle behandles per capsulam. 

 

8. Mødets gang 

 

Der blev udtrykt generel tilfredshed med mødets gang og afvikling. 
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