
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Carsten Fenger-Grøndahl (udvl.), Ellen Holmboe, Peder Frederik Jensen 

Afbud fra udvalget: 

Ingen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach 

Godkendt af udvalget den: 3. februar på mail. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Mødeplan 2022 til godkendelse 

3. Udlevering af iPads 

4. Præsentation af sekretariatet 

5. Lovgrundlag – Lov om litteratur 

6. Arbejdet og opgaverne i udvalget 

7. Planlægning af strategiarbejde og 4-års plan 

8. Ansøgningsbehandling i praksis 

9. Valg af medlemmer til tværgående udvalg 

10. Meddelelser 

11. Eventuelt 

12. Mødets gang 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

31. januar 2022 

 

 

Projektstøtteudvalget for Litteratur 

Møde nr. 1 

Mødedato: 28. januar 2022 

Tidspunkt: kl. 11.15-16.00 

Sted: Lokale 3 



 

Side 2 

2. Mødeplan til godkendelse 

Udvalget godkendte mødeplanen for 2022. 

3. Udlevering af iPads 

Udvalget fik udleveret iPads og fik kort introduktion til brugen af den. 

4. Præsentation af sekretariatet 

Sekretariatet gav en introduktion. PP udsendes til udvalg sammen med referat. 

5. Lovgrundlag – Lov om litteratur 

Sekretariatet gav en introduktion. PP udsendes til udvalg sammen med referat. 

6. Arbejdet og opgaverne i udvalget 

Sekretariatet gav en introduktion. PP udsendes til udvalg sammen med referat. 

7. Planlægning af strategiarbejde og 4-års plan 

Udvalget blev introduceret til arbejdet med 4-års plan og drøftede forslag til interessenter, som 

udvalget gerne vil mødes med. Sekretariatet udarbejder på baggrund af udvalgets ønsker et 

forslag. Udvalget byder evt. ind med flere forslag på mail. Der stræbes mod at samle møder med 

interessenter på én dag, som afholdes i styrelsen.  

Udvalget overvejer desuden at tage en tur til Aarhus med henblik på at mødes med et par 

interessenter og fx festivaler.  

8. Ansøgningsbehandling i praksis 

Punktet udgik. Sekretariatet i stedet foreslået at der afholdes en kort introduktion til 

ansøgningsbehandlingen på Skype i forbindelse med udsendelse af ansøgningsmateriale til 

udvalget den 11. februar. Sekretariatet sender særskilt mail med forslag om dato og tid. 

9. Valg af medlemmer til tværgående udvalg 

Udvalget besluttede at Peder Frederik Jensen indtræder i udvalget for Den unge kunstneriske elite 

og Ellen Holmboe indtræder i Huskunstnerudvalget.  

10. Meddelelser 

Intet til dette punkt. 

11. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

12. Mødets gang 

Intet til dette punkt. 
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