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Referat 

Til stede fra udvalget: 

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

Afbud fra udvalget: 

Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach, Søren Beltoft, Niklas Smith 

Godkendt af udvalget den: 14.06.2022 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Udkast til ny puljestruktur og tidsplan 

3. Udkast til strategiske indsatsområder 

4. Beslutning om efterårets Books from Denmark 

5. Beslutning om ny runde af forfatterkataloget Levende litteraturmøder 2023 

6. Nyt fra bestyrelsen, tværgående udvalg, sekretariatet 

7. Evt. 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen.  

Date 

Jour. nr.:  

 

Projektstøtteudvalget for Litteratur 

Møde nr. 5 

Mødedato: 13. juni 2022 

Tidspunkt: kl. 10.30 – 13.00 

Sted: Lokale 1 



 

Side 2 

2. Udkast til ny puljestruktur og tidsplan 

Udvalget godkendte forslaget til tidsplan og den overordnede struktur for puljerne. To puljer opslås 

inden sommerferien med frist 1. september. De øvrige puljer opslås efter sommerferien med frist 

1. oktober.  

 

Sekretariatet har noteret tekstnære kommentarer til puljerne. Udvalget aftalte, at de sender bud på 

formuleringen omkring værkets/ den litterære kvalitet til sekretariatet senest i begyndelsen af uge 

25. 

 

Sekretariatet sender færdige puljebeskrivelser til udvalgets endelige godkendelse inden 

offentliggørelse.  

 

3. Udkast til strategiske indsatsområder 

Udvalget drøftede kort de strategiske indsatsområder og blev enig om at give det en 

gennemskrivning mere for at tydeliggøre det. Peder og Carsten skriver videre og sender til 

sekretariatet.  

 

4. Beslutning om efterårets Books from Denmark 

Udvalget besluttede, at der ikke afsættes midler og ressourcer til en efterårsudgave af Books from 

Denmark, men at der skal udarbejdes et nyt koncept fra 2023. 

 

5. Beslutning om ny runde af forfatterkataloget Levende litteraturmøder 2023 

Udvalget besluttede, at der skal gennemføres et nyt open call i efteråret 2022. Til formålet 

afsættes der 30.000 kr. til en redaktør.  

 

6. Nyt fra bestyrelsen, tværgående udvalg, sekretariatet 

Intet til dette punkt. 

 

7. Evt.  

Intet til dette punkt.  
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