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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Rikke Øxner (udvalgsleder), Mikkel Benn, Sine Tofte Hannibal, Ditte Fromseier Hockings, Bilal Irshed, 

Jens Jepsen (indtil kl. 15.00) og Andreas Vetö. 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Emilie Chytræus, Bo Hansen (pkt. 1-3), Steen Bochis (pkt. 1-3), Simon Hjerrild Bech (pk. 4-6), Amalie 

Duholm Nymark (pk. 4-6) og Malte Eichberg (referent). 

Godkendt af udvalget den: 6. januar 2023. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Siden sidst 

3. Evaluering af udvalgets puljer 

4. Drøftelse af udvalgets strategiske indsatsområder 

5. Kommunikation af udvalgets strategiske fokusområder 

6. Mødets gang 

 

 

 

 

Projektstøtteudvalget for Musik 

Møde nr. 10 

Mødedato: 21. november 2022 

Tidspunkt: kl. 9-16 

Sted: Kl. 9.00-12.15 Mødelokale 4, 5. sal 

Kl. 12.30-16.00 Mødelokale 3, 5. sal 



 

Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen 

2. Siden sidst 

Andreas Vetö og Sine Tofte Hannibal orienterede om deres deltagelse i Københavns Kommunes 

Musiklivstræf den 22. september 2022. 

Mikkel Benn og Jens Jepsen fortalte om et indledende møde med LMS om at oprette en ny 

følgegruppe. 

Mikkel orienterede om sin deltagelse i Dansk Musik og Kulturskolers landskonference. 

Sine Tofte Hannibal orienterede om uddelingsmøde i Det tværgående udvalg for Den unge 

kunstneriske elite.  

Sine Tofte Hannibal orienterede endvidere om, at Udvalget for musikdramatik havde udsendt 

spørgeskema til tidligere modtagere af støtte for at få mere input om feltet fra de musikdramatiske 

aktører, herunder om feltets aktuelle udfordringer.  

Endelig orienterede Rikke Øxner om Kunstfondens årlige seminar om kunstens rolle i samfundet, som 

blev afholdt den 7. november 2022. Ud over Rikke Øxner deltog Sine Tofte Hannibal og Andreas Vetö 

fra udvalget. 

3. Evaluering af udvalgets puljer 

Udvalget evaluerede puljerne  

- Udgivelse af musik og realisering af lydkunst 

- Orkestre, bands, kor og ensembler 

- Koncertvirksomhed og musikfestivaler 

- Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed 

- Amatørmusik 

- Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling. 

Udvalget besluttede på baggrund af evalueringen 

- at indarbejde justeringer af puljernes ansøgningskriterier og –bilag i foråret 2023. 

4. Drøftelse af udvalgets strategiske indsatsområder 

Udvalget drøftede sine strategiske indsatsområde for udvalgsperioden og besluttede  

- at bede sekretariatet om på baggrund af drøftelserne at udarbejde oplæg til indsatsområder til 

udvalgets beslutning på udvalgsmødet den 9. februar 2023. 

5. Kommunikation af udvalgets strategiske fokusområder 



 

Side 3 

Udvalget drøftede input til udvalgets strategiske fokusområder til formidling på udvalgssiden på 

kunst.dk og besluttede 

- at bede sekretariatet om på baggrund af drøftelserne at udarbejde udkast til formidling af 

udvalgets strategiske fokusområder til kunst.dk. 

6. Mødets gang 

Udvalget evaluerede mødedagen. 
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