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Referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Økonomi 

Udvalget godkendte forslag til revideret budget. Der ventes et yderligere tilbageløb af midler i 

forbindelse med regnskabet for Bologna samt bevillingen til Danske Forlags fællesstand i Frankfurt. 

Disse midler vil blive fordelt i de tre puljer.  

 

3. Strategi og handlingsplan 

Udvalget drøftede strategien med afsæt i fondens fire visionspunkter: 

 Kunst i hele landet 

 Børn og unges møde med kunst 

 Nye og tværgående kunstformer 

 Internationale aktiviteter 

 

På baggrund af drøftelserne, det statistiske materiale, som sekretariatet havde udarbejdet samt de 

fælles arbejdsspørgsmål for fonden, gav det udvalget anledning til at foretage mindre justeringer i 

strategien, som er udformet i 2018. Det er aftalt at sekretariatet foretager en gennemskrivning og 

sender til udvalgets endelige godkendelse. Den færdige strategi vil herefter blive offentliggjort på 

kunst.dk  

Udvalget drøftede desuden handlingsplan for efterår 2020 og 2021. Der vil blive taget endelig stilling til 

planen på mødet i august, da der fortsat er visse usikkerheder, herunder problemstillinger som 

relaterer sig til covid-19. 

4. Evaluering af puljer samt kriterier og afslagsbegrundelser 

Udvalget drøftede og besluttede en lettere revision af puljekriterierne samt en tilpasning af 

afslagsbegrundelser. Rettelserne får virkning ved den kommende frist i august 2020.  

 

5. Digitale initiativer, Books from Denmark og videohilsen ifm. Fellowship 202o 

Udvalget godkendte forslag til to digitale initiativer i relation til henholdsvis Books from Denmark og 

Fellowship 2020 (som er udskudt til 2021).  

Det blev besluttet at der kan anvendes op til 10.000 kr. fellowship-initiativet hvorfor budgettet hæves 

med 10.000 kr. Til Books from Denmark kan der anvendes 10.000 – 15.000 kr. af det eksisterende 

budget til korte videopræsentationer.  

 



 

Side 3 

6. Forlagspræmiering 

Udvalget godkendte forslaget, men foretog mindre justeringer i kriterierne. 

 

7. Evaluering af Books from Denmark 

Udvalget orienterede sig i evalueringen og de anbefalinger til justeringer, som evalueringen har givet 

anledning til. Udvalget godkendte herefter ændringerne.  

 

8. Behandling af ændringsanmodning, SKLP42.2020-0289 

Udvalget besluttede at tilskudsmodtager kan beholde sin bevilling og anvende den i 2021 under 

samme betingelser. Forslaget om at afvikle et mindre projekt i efteråret og anvende en del af 

bevillingen, blev afslået. Tilskudsmodtager kan i stedet en indsende en ansøgning om dette ved 

efterårets frist i august.  

 

9. Debutantfestival i Kiel 

Udvalget godkendte, at der afholdes udgifter til oversættelse af materiale i relation til 

debutantfestivalen 2021 af de restmidler, som er tilbage af den oprindelige bevilling til samme formål, 

SKLP40.2014-0476 

 

10. Meddelelser 

Sekretariatet fortalte om bogpanelets seminar, bogpanelets kommende rapport om Statens Kunstfond 

samt lidt om styrelsen i relation til covid-19.  

Bo fortalte om møde i Huskunstnerudvalget, som har haft uddelingsmøde. 

Mai fortalte om et kommende arbejde i Tidsskriftstøtteudvalget, hvor udvalget skal drøfte kriterierne for 

puljen.  

Jens refererede fra bestyrelsesmødet. Her har man bl.a. drøftet spørgsmål om hvorvidt phd-

studerende skal kunne søge arbejdslegater, bæredygtighed i fonden og for ansøgere, kodeks for 

arbejdet mv.  

 

11. Mødets gang 

Udvalget var tilfredse med mødet samt det udsendte materiale – Skype fungerer, men det er vigtigt 

med fysiske møder også.  

 

12. Evt. 

Intet til dette punkt.  
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