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Referat 

Til stede fra udvalget: 

 

Rikke Øxner (udvalgsleder), Mikkel Benn, Sine Tofte Hannibal (pkt. 1-12), Ditte Fromseier Hockings, 

Bilal Irshed, Jens Jepsen (pkt. 1-11) og Andreas Vetö. 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Steen Bochis (pkt. 1-8), Peter Koch Gehlshøj (pkt. 1-4), Henrik Wenzel Andreasen (pkt. 3-4 og 12), 

Kimberly Fray (pkt. 6-8), Simon Hjerrild Bech (pkt. 9-16), Amalie Nymark Duholm (pkt. 9-16) og Malte 

Eichberg (referent). 

Godkendt af udvalget den: 13. oktober 2022. 
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4. oktober 2022 

 

Projektstøtteudvalget for Musik 

Møde nr. 8 

Mødedato: 26. september 2022 

Tidspunkt: kl. 9-17 

Sted:  Kl. 9-12: Mødelokale 5 og 6 

Kl. 12-17 Mødelokale 3 og 4  



 

Side 2 

10. Plan for evalueringer og aftaler for udvalgsperioden 

11. Oplæg til møde med MGK-centrene i december 2022  

12. Møder med basisensembler og kommuner: 

13. Meddelelser 

14. Næste møde   

15. Eventuelt 

16. Mødets gang   

 

Til orientering 

TO1 Henvendelse fra Nordkraft Big Band til kulturministeren 

TO2 Ønske om en permanent løsning for MGK-centrene 

TO3 LMS modtager fondsbevilling til projekt om kvinder i den klassiske kompositionsmusik 

TO4 Ny ensembleleder i Athelas Sinfonietta Copenhagen 

TO5 Afklaring af spillestedet Alice på Stairway 

TO6 Indblik i transportstøtteordningerne 

TO7 Materiale fra Augustinus Fonden om støtte til klassiske musikfestivaler 

TO8 Afgørelser siden sidste møde 

TO9 Årshjul 2022 

TO10 Kort opdatering fra Jens Fuglsang vedr. det internationale arbejde på musikområdet 

TO11 Referat af møde mellem Kunstfonden og Arts Council England den 13. september 2022 

TO12 Henvendelse fra UHØRT Festival om underskud i 2022 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Referat af sidste møde til orientering 

Udvalget tog referatet af udvalgsmødet den 18. august 2022 til efterretning. 



 

Side 3 

3. Siden sidst 

Sine Tofte Hannibal orienterede om arbejdet i Musikdramatisk Udvalg.  

Mikkel Benn orienterede om arbejdet i Drømmestipendieudvalget. 

Rikke Øxner og Peter Koch Gehlshøj orienterede om møde med Arts Council England og 

Projektstøtteudvalget for Scenekunst ved udvalgsleder Gitta Malling om et samarbejde om at styrke 

bæredygtig udveksling af musik og scenekunst mellem Danmark og England.  

Sekretariatet orienterede endvidere om en ny politisk aftale om kulturelle initiativer med forventet 

finansiering fra udlodningsmidlerne, herunder en række musikinitiativer, som Kulturministeriet 

offentliggjorde den 22. september. 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Rikke Øxner orienterede om møde i Kunstfondens bestyrelse den 23. september 2022, herunder bl.a. 

om det nye projekt om samarbejde mellem Kunstfonden og kommunerne med overskriften "Kunst på 

banen" og om Kunstfondens årlige seminar om kunstens rolle i samfundet, som er planlagt til den 7. 

november 2022. 

5. Økonomi 

Udvalget besluttede  

- at musikfestivalerne med flerårige aftaler, Copenhagen Jazz Festival, SPOT Festival og 

Strøm, PL-reguleres i 2023 

- at afsætte 749.490 kr. ud over de allerede besluttede puljerammer til hoveduddelingspuljerne 

til prioritering i forbindelse med den endelige udvalgsbehandling af hoveduddelingspuljerne. 

6. Godkende afslagsbegrundelser for honorarstøtte til rytmiske spillesteder 

Udvalget besluttede 

- at godkende afslagsbegrundelser puljen honorarstøtte til rytmiske spillesteder. 

7. Drøftelse af fagligt program for konference om rytmiske spillesteder efterår 2022 

Udvalget drøftede emner og input til det faglige program for udvalgets planlagte konference om 

rytmiske spillesteder, som afholdes den 14. november 2022 i Vejle. 

8. Mandat til afgørelser mellem møderne 

Udvalget besluttede  

- at give udvalgets underudvalg mandat til at træffe afgørelser mellem udvalgsmøderne om 

visse anmodninger om projektændringer inden for underudvalgenes puljeområder. 

Beslutninger af principiel karakter forelægges fortsat til beslutning i det samlede udvalg. 

Beslutningen supplerer det tidligere besluttede mandat om afgørelser mellem møderne.  



 

Side 4 

9. Oplæg til evaluering af specialensembleområdet 

Udvalget besluttede 

- at godkende udkast til ”Brev til specialensembler om evaluering" med enkelte justeringer, 

herunder tidsplanen for evalueringsmøderne. 

10. Plan for evalueringer og aftaler for udvalgsperioden 

Udvalget besluttede 

- at tage sekretariatets tentative plan for evalueringer af musikinstitutioner og behandling af nye 

rammeaftaler i udvalgsperioden til efterretning. 

11. Oplæg til møde med MGK-centrene i december 2022 

Udvalget besluttede  

- at godkende sekretariatets oplæg til møde med MGK-centrene. 

12. Møder med basisensembler og kommuner 

Udvalget afholdt introducerende møder med de fem basisensembler, Aarhus Jazz Orchestra, 

Ensemble MidtVest, Ensemble Storstrøm, Esbjerg Ensemble og Randers Kammerorkester, som 

deltog med deres respektive ledere og bestyrelsesledere samt med repræsentanter for deres 

tilskudsgivende kommuner. 

13. Meddelelser 

Udvalget tog de fremsendte orienteringssager til efterretning. 

14. Næste møde 

Næste udvalgsmøde afholdes den 25. og 26. oktober 2022.   

15. Eventuelt 

Udvalget spurgte til opfølgning på symposiet den 1. september 2022 om Kulturministeriets og 

Udenrigsministeriets nye strategiske ramme for Danmarks arbejde med kunst og kultur internationalt. 

Sekretariatet oplyste, at det forventes, at udvalget vil få en orientering om den nye strategiske ramme 

på udvalgsmødet den 30. november 2022. 

16. Mødets gang 

Udvalget evaluerede mødedagen. 
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