
 

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

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Dennis Gade Kofod, Agnete Stjernfelt, Lasse Horne Kjældgaard og Lars Horneman  

Afbud fra udvalget: 

(Gerd Laugesen. Gerd Laugesen havde indsendt skriftlige kommentarer til punkterne på 

dagsordenen) 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Søren Beltoft (udvalgssekretær og referent) 

Godkendt af udvalget den: 14. juni 2022 (pr. mail) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Økonomi  

 

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser  

 

4. Behandling af eftersendt ansøgning 

 

5. Indstilling af kandidater til hædersydelser  

 

6. Evaluering af kriterier og evt. justering af ansøgningsvejledning  

 

7. Næste møde  

 

8. Eventuelt  

 

Date 14. juni 2022 

Jour. nr.: 22/05077  

 

Legatudvalget for Litteratur 

Møde nr. 14 

Mødedato: 9. juni 2022 

Tidspunkt: kl. 10:00 – 12:30 

Sted: Lokale 5.01 



 

Side 2 

9. Mødets gang 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

 Udvalget godkendte dagsordenen 

 

2. Økonomi  

 Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning 

 

3. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser  

 Udvalgslederen havde intet nyt fra bestyrelsen. 

 Sekretariatet oplyste at ansøgere til næste ansøgningsfrist skulle søge gennem Slots- og 

Kulturstyrelsens tilskudsportal. 

 

4. Behandling af eftersendt ansøgning 

 Udvalget behandlede den eftersendte ansøgning, SKLL10.2022-1909, og besluttede at tildele et 

arbejdslegat på 100.000 kr. 

 

5. Indstilling af kandidater til hædersydelser  

 Udvalget besluttede at indstille til Statens Kunstfonds bestyrelse at tildele hædersydelse til fire 

kandidater til, to i kategorien ”Skønlitterære forfattere” og to i kategorien ”forfatterskab af 

almenkulturel betydning”. 

 

6. Evaluering af kriterier og evt. justering af ansøgningsvejledning  

 Udvalget gennemgik ansøgningskriterierne for arbejdslegater for litteratur og besluttede mindre 

justeringer op til førstkommende frist, februar 2023. Udvalget ønskede ikke større principielle 

ændringer, idet næste runde ville være udvalgets sidste uddeling. 

 Udvalget bas sekretariatet udarbejde en revideret ansøgningsvejledning på baggrund af udvalgets 

kommentarer. 

 

7. Næste møde  

 Næste møde ble fastlagt til 28. oktober 2022 kl 10:00-15:00 i Slots- og Kulturstyrelsens lokaler. 

 

8. Eventuelt  

 Udvalget diskuterede eventuel afholdelse af dialogmøder med potentielle ansøgere. Udvalget 

besluttede ikke at holde dialogmøder med henvisning til, at det kommende år ville være udvalgets 

sidste, og at det derfor ikke ville give mening at afholde dialogmøder om udvalgets strategi og 

tildelingsprincipper. 

 Udvalget ønskede, at et eller flere udvalgsmedlemmer og en repræsentant fra sekretariatet skulle 

afholde zoom-møder med potentielle ansøgere i december 2022 og/eller januar 2023 - op til 

næste frist for indsendelse af ansøgninger. Der skulle være tale om rene informations og 

vejledningsmøder op til ansøgningsfristen. 

 

9. Mødets gang 

 Udvalget ytrede tilfredshed med mødets gang og afvikling. 
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