
 

 

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 1-7), Niklas Smith (punkt 1-7), 

Michelle Broz (punkt 1-4).  

 

Godkendt af udvalget den: 16. juni 2021 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi    

3. Delvise tilsagn i fonden – ny praksis   

4. Puljer – godkendelse af ændringer efter evaluering   

5. Status på Copenhagen Editors’ Fellowship 2021   

6. Sommerskole for oversættere – status for planlægning   

7. Hjemmeside for oversættere – drøftelse   

14. juni 2021 

 

 

Projektstøtteudvalget for Litteratur 

Møde nr. 19 

Mødedato: 14. juni 2021 

Tidspunkt: kl. 10.00 – 13.00 

Sted: Skype 



Side 2 

8.  Dansk Oversætterforbunds Ærespris – afholdelse   

9. Godkendelse af regnskab – Moderne klassikere   

10. Meddelelser (bestyrelsen, tværgående udvalg, sekretariatet) 

11. Mødets gang  

12. Evt. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Der blev dog tilføjet et enkelt punkt vedrørende aktiviteter i Tyskland. 

Udvalget fik tilsendt en kort sagsfremstilling på mail forud for mødet. Under dette punkt, som 

omhandler et initiativ i efteråret, besluttede udvalget at afsætte 75.000 kr. til to litterære begivenheder. 

Midlerne skal primært anvendes til honorarer og rejser til forfattere i forbindelse med aktiviteterne på 

baggrund af en projektbeskrivelse og et budget fra ambassaden i Berlin i samarbejde med 

Literaturhaus Berlin, som udvalget skal godkende efter sommer. 

 

2. Økonomi 

Sekretariatet gennemgik udvalgets økonomi og forbrug pr. juni.  

 

3. Delvise tilsagn i fonden – ny praksis 

Sekretariatet gennemgik den vedtagne ny praksis for tildeling af delvise tilsagn, herunder hvornår der 

fremover skal indhentes reviderede budgetter og projektbeskrivelser fra tilskudsmodtager. Udvalget 

besluttede desuden at fortsætte hidtidig praksis med selv at godkende projektændringer i tilfælde af 

væsentlige ændringer i forbindelse med f.eks. et væsentligt reduceret tilsagn.  

 

4. Puljer – godkendelse af ændringer efter evaluering 

Udvalget godkendte de foreslåede ændringer på baggrund af forslagene efter uddelingsmødet i 

foråret. Sekretariatet udarbejder desuden tekstnære forslag til kriterier for prøveoversættelser og krav 

til indsendelse af illustrationsprøver i forbindelse med ansøgning om produktionsstøtte. Forslagene 

sendes til udvalgets endelige godkendelse på mail.  

 

5. Status på Copenhagen Editors’ Fellowship 2021 

På baggrund af tilbagemeldingerne fra deltagerne og den fortsatte usikkerhed omkring rejser og krav 

om isolation, besluttede udvalget endnu engang at udskyde årets fellowship. Midlerne afsat til formålet 

fastholdes og afholdes i 2022.  

 

6. Sommerskole for oversættere – status for planlægning 

Udvalget blev orienteret om tilrettelæggelsen af sommerskolen, som forløber planmæssigt. 

Sommerskolen reduceres i antal deltagere for at sikre at der kan leves op til afstandskrav mv. 

Sekretariatet fortsætter planlægningen i samarbejde med udvalget.  

 

7. Hjemmeside for oversættere – drøftelse 

Udvalget besluttede at iværksætte oprettelsen af en hjemmeside for oversættere, der dels skal 

promovere oversætternes arbejde, dels hjælpe forlag med at finde egnede oversættere og dermed 



Side 3 

aflaste sekretariatet for forespørgsler. Projektet lægges ind under Sommerskolens budget, da 

initiativet økonomisk kan rummes inden for rammen.  

8. Dansk Oversætterforbunds Ærespris – afholdelse 

Udvalget godkendte det fremsendte budget for afholdelsen da det ligger inden for den afsatte ramme. 

Sekretariatet vil på næste møde komme med en sagsfremstilling der vedrører den samlede håndtering 

af prisfejringerne for de priser, som udvalget er forpligtet til at finansiere.  

 

9. Godkendelse af regnskab – Moderne klassikere 

Udvalget godkendte regnskabet. Restbeløbet tilbageføres til udvalgets disponible midler.  
 

10. Meddelelser (bestyrelsen, tværgående udvalg, sekretariatet) 

Jens refererede vigtigste punkter fra bestyrelsesmødet. Referat er desuden netop udsendt. 

Sekretariatet møder ind på fysisk på arbejdspladesen 40 procent fra denne uge og fra 16. august fuld 

tid. Det forventes derfor at efterårets møde kan afholdes fysisk. 

 

 

11. Mødets gang  

Udvalget var tilfredse med materialet og fremstillingerne på mødet.  

 

12. Evt. 

Intet til evt.  
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