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REFERAT

Til stede fra udvalget:
Jens Smærup Sørensen (fm.), Mai Misfeldt, Bo Hr. Hansen
Afbud fra udvalget:
Ingen afbud.
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach, Anne-Marie Rasmussen (punkt 1- 13), Søren Beltoft (punkt 710), Niklas Smidt (punkt 7-13)
Godkendt på mail den 5. december 2019
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Økonomi 2019

3.

Budget 2020

4.

Aktivitetsplan 2020 (oversigt)

5.

Messer 2020

6.

Ansøgning om støtte til fællesstand fra Danske Forlag

7.

Fellowship 2020

8.

Sommerskole 2020

9.

Godkendelse af delregnskab: Moderne klassikere

10. Debutantfestival i Kiel
11. Reviderede puljebeskrivelser
12. Books from Denmark
13. Støtte til små forlag – oplæg til møde i januar
14. Status fra Manuskriptskolen
15. Godkendelse af regnskaber:
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-

Angouleme 2019

-

Books from Denmark 2019

-

Danish Literary Magazine 2018

-

Fellowship 2019

-

London 2019

-

Seminar for små forlag

16. Nyt fra bestyrelsen (mundtligt)
17. Meddelelser (mundtligt)
-

Nedlægge projekt New York 2020

-

Flytning af forårsfrist (lukkeperiode i tilskudssystem)

18. Mødeplan 2020 med ændringer
19. Mødets gang
20. Evt.
1. Godkendelse af dagsorden
Udvalget godkendte dagsordenen for mødet.
2. Økonomi 2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte at restmidler kan afsættes til de af udvalget
besluttede projekter i 2020.
3. Budget 2020
Udvalget gennemgik forslaget til fordeling af midler herunder midler, der afsættes til projekter i 2020.
Det blev bemærket, at fordelingen af midler mellem puljerne blot er et forslag og at udvalget har mulighed for at omfordele midlerne i løbet af året, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
4. Aktivitetsplan 2020
Udvalget godkendte aktivitetsplanen for 2020. Det blev besluttet at man allerede i første halvår af
2020 vil begynde drøftelser af hvilke projekter der skal iværksættes for 2021. Herunder drøfte rel evansen af de enkelte messer og øvrige aktiviteter.
5. Messer
Udvalget godkendte deltagelse i London, Bologna og Frankfurt i 2020.
6. Ansøgning om dansk fællesstand på Frankfurt Book Fair 2020
Udvalget besluttede at støtte standen med en underskudsgaranti på maksimalt 278.832 kr. Garantien
skal dække et eventuelt underskud i tilfælde af, at der ikke bliver solgt et tilstrækkeligt antal pladser til
de små forlags deltagelse. Udvalget fastsatte desuden, at de små forlag på fællesområdet skal betale
10.000 kr. for en plads.
7. Fellowship 2020
Udvalget godkendte projektforslaget. Udvalget ønskede løbende at blive underrettet om milepæle i
projektet.
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8. Sommerskole 2020
Udvalget besluttede at henlægge årets sommerskole til Aalborg. Sekretariatet undersøger om det er
muligt at afholde en ekstra turdag indenfor det afsatte budget. Udvalget inddrages i forberedelserne
kan indsende forslag til temaer og interessante besøgssteder. Sekretariatet holder udvalget orienteret
om vigtige milepæle i projektet.
9. Godkendelse af delregnskab: Moderne klassikere
Udvalget besluttede at gå videre med yderligere 5 titler og melder sidetal på værkerne tilbage til sekretariatet.
Det blev desuden besluttet at iværksætte udgivelse af yderligere 5 titler i 2021. Sekretariatet udarbejder et opdateret budget for projektet og inddrager i øvrigt udvalget i vigtige milepæle i projektet.
10. Debutantfestival i Kiel
Udvalget pegede på en deltager til debutantfestivalen i Kiel. Sekretariatet har noteret navnet på deltageren samt alternativ kandidat.
11. Reviderede puljebeskrivelser
Udvalget godkendte de reviderede puljebeskrivelser. Der var rettelser til enkelte formuleringer, som
sekretariatet sørger for bliver rettet, hvorefter puljerne offentliggøres.
12. Books from Denmark
Udvalget tog evalueringen til efterretning og godkendte anbefalinger samt produktionsplan med få
justeringer.
13. Støtte til små forlag – oplæg til møde i januar
Udvalget besluttede, at man vil invitere en række små forlag til et møde den 13. januar for at høre
mere om deres situation og eventuelle særlige problemstillinger. Mødet skal også give forlagene mulighed for at komme med forslag til hvordan udvalget kan understøtte forlagene bedre.
Mai og Bo sender forslag til forlag til sekretariatet. Sekretariatet udarbejder endelig invitationsliste.
14. Status fra Manuskriptskolen for børnelitteratur
Udvalget havde modtaget en status fra Manuskriptskolens 1. år. Udvalget ser positivt på udviklingen
og imødeser en ansøgning fra Manuskriptskolen til fristen 1. februar. Udvalget kan dog ikke tage stilling til størrelsen på støtten før en konkret ansøgning behandles sammen med øvrige ansøgninger til
den kommende frist.
15. Godkendelse af regnskaber
Udvalget godkendte projektregnskaber for Angoulême 2019, Books From Denmark 2019, Danish Literary Magazine 2018, Fellowship 2019, London 2019 og Seminar for små forlag.
Alle overskydende projektmidler tilbageføres til den oprindelige bevilling. Herfra afsættes de til de af
udvalget vedtagne projekter for 2020.
16. Nyt fra bestyrelsen
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Formanden refererede fra seneste bestyrelsesmøde. På mødet var bl.a. blevet drøftet igangsættelse
af en langsigtet fælles strategi for fonden, en fortsættelse af Esbjerg-projektet og de strategiske perspektiver samt afgrænsning af ansøgerkredsen i forbindelse med ansøgning om arbejdslegater
17. Meddelelser
Sekretariatet meddelte, at ansøgningsfristen rykkes til 1. februar på grund af en større systemomlægning af det tilskudsadministrative system. Desuden drøftede man kort en oversættels essag om et betinget tilsagn, hvor ansøger anmodes om at indsende en ansøgning om mentorstøtte som betingelse
for oversættelsesstøtten.
Udvalget afsatte sidste år midler til et projekt i New York i samarbejde med de øvrige nordiske lande.
Da de andre lande har trukket sig, nedlægges projektet også fra dansk side. Midlerne, der afsat til
projektet, tilbageføres til udvalgets bevilling og kan herefter anvendes til nye formål.
18. Mødeplan 2020
Mødeplanen blev revideret og herefter godkendt.
19. Mødets gang
Intet til dette punkt.
20. Evt.
Intet til dette punkt.

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 Købehavn V, Tlf. 33 95 42 11, post@slks.dk

