
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Jens Smærup Søren (udvl.), 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 1-4), Søren Beltoft (punkt 1-4) 

Godkendt af udvalget den: 24.02.2021 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi    

3. Sommerskole - fastlæggelse af datoer    

4. Udpegning af dansk deltager til debutantfestival i Kiel    

5. Projektudsættelser pga. covid-19 restriktioner – drøftelse af praksis 

6. Status for udvalgets periode    

7. Meddelelser (nyt fra bestyrelsen, tværgående udvalg, sekretariatet) 

8. Mødets gang   

9. Evt.  

 

23. februar 2021 

 

 

Projektstøtteudvalget for Litteratur 

Møde nr. 17 

Mødedato: 23. februar 2021 

Tidspunkt: kl. 10.00 – 12.00 

Sted: Skype 



Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen.  

2. Økonomi  

Udvalget tog orienteringen om økonomien for 2021 til efterretning. Budgettet blev fastlagt og besluttet 

på møde den 3. december 2020. 

3. Sommerskole - fastlæggelse af datoer 

Udvalget besluttede at sommerskolen bør afvikles i perioden 2. – 7. september. Det blev tillige 

besluttet at der stræbes efter afholde to turdage samt to dage med workshops og oplæg. 

 

4. Udpegning af dansk deltager til debutantfestivalen i Kiel 

Udvalget besluttede at foreslå Sofie Malmberg som årets deltager. Alternativt Bjørn Poulsen.  

5. Projektudsættelser pga. covid-19 restriktioner. Drøftelse af praksis. 

Udvalget drøftede den nuværende praksis i forhold til projektudsættelser og ændringer, der skyldes 

covid-19 restriktioner. Udvalget udviste tilfredshed med den praksis, der nu er fastlagt, hvor 

sekretariatet giver udsættelser, hvis der udelukkende er tale om en tidsmæssig forskydning af 

projektet. Indholdsmæssige ændringer vil fortsat skulle godkendes af udvalget som hidtil.  

6. Status for udvalgets periode – (hvad ville udvalget gerne opnå?) 

Udvalget gennemgik hvilke større og mindre projekter der er blevet gennemført og der pågik en 

drøftelse af resultaterne af disse. Udvalget udtrykte tilfredshed med det der er opnået i perioden. 

Særligt blev fremhævet: 

 

På de danske område 

 Komplet omlægning af puljestrukturen samt flere midler til det danske  

 Etablering af et kritikerinitiativ i puljen for B&U 

 Sigvaldiprisen til små forlag 

 Signaturprojekter:  

 Litteratur i psykiatrien 

 Manuskriptskolen for Børnefiktion 

 Esbjerg-projektet i samarbejde med hele SKF (samt brandingprojektet: kunstens værdi)  

 

Internationalt 

 Projektet med moderne klassikere til udlandet 

 Etablering af et fast fellowship i Danmark 

 Etablering af Books from Denmark 

 En undersøgelse af effekten af oversættelser i udlandet 

 

Flere initiativer er kommet i stand efter dialogmøder med branchen.  

 

I det sidste år vil udvalget gerne fokusere på at iværksætte et udviklingsarbejde på børne- og 

ungeområdet. Særligt i forbindelse med oplæsninger på skolerne, hvor der er behov for at drøfte 

hvordan man i højere grad kan understøtte kvalitetslitteraturen når bredt ud på skolerne. Sekretariatet 

kommer med et oplæg til udvalget i løbet af foråret. 



Side 3 

 

Et andet emne, som udvalget gerne vil udvikle, er støttemulighederne for de digitale fortællinger. Det 

er i den forbindelse aftalt, at sekretariatet understøtter denne proces og i første omgang inviterer til et 

møde med Filmudvalget.  

 

7. Meddelelser (nyt fra bestyrelsen, tværgående udvalg, sekretariatet) 

Jens orienterede udvalget om seneste bestyrelsesmøde, herunder det nylige forståelsesnotat. 

Desuden har bestyrelsen besluttet at indgå i et forskningssamarbejde med Norsk Kulturråd.  

Bestyrelsen har valgt at have bæredygtighed dom et gennemgående tema i 2021.  

 

Annette orienterede om, at styrelsen har etableret en ny enhed, der fremover varetager al 

administration af covid-19 puljer og kompensationsordninger. Det betyder at de faste medarbejdere nu 

i mindre grad end sidste år vil være involveret i arbejdet med covid-puljer og ordninger.  

 

Styrelsen har besluttet at opgradere det tilskudsadministrative system med et portalmodul i løbet af 

2021. Det vil ikke få betydning for hvordan udvalget tilgår og læser ansøgningsmateriale, men det vil 

være en væsentlig forbedring for ansøgerne, der fremover vil kunne se og redigere deres ansøgninger 

helt frem til puljefrist. 

 

8. Mødets gang 

Intet til dette punkt.  

9. Evt.  

Intet til dette punkt. 
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