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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Siden sidst 

Udvalget holdt et kort, indledende intromøde den 14. januar. Mødet blev afholdt virtuelt på grund af de 

aktuelle COVID-19-relaterede restriktioner og indeholdt introduktion, orienteringer og præsentationer 

af det nye Projektstøtteudvalg og sekretariatet. 

Udvalget orienterede om diverse henvendelser og overvejelser om opstarten af udvalgsarbejdet. Sine 

Tofte Hannibal orienterede herunder om, at hun havde deltaget i VEGAs workshop What's Next 2022 

som er en del af VEGAs projekt om "Nye Formater på Livescenen". 

3. Udlevering af iPads og vejledning 

Udvalget modtog iPads til læsning af ansøgninger, dagsordener og øvrigt udvalgsmateriale.  

4. Økonomi 

Udvalget fik en indføring i den samlede økonomi under udvalgets område og besluttede herefter 
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- at tage regnskab for 2021 til efterretning 

- at tage budget og foreløbigt forbrug for 2022 til efterretning. 

5.  Forretningsorden 

Udvalget tog "Forretningsorden for Statens Kunstfonds udvalg" til efterretning. 

6. Inhabilitet 

Udvalget drøftede regler og retningslinjer om inhabilitet inden for udvalgsarbejdet, herunder i 

behandlingen af ansøgninger. Udvalget tog de gældende regler til efterretning. 

7. Valg af viceudvalgsleder 

Udvalget besluttede 

- at vælge Andreas Vetö som viceudvalgsleder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 

Musik for perioden 2022-2025. 

8. Beslutning om udvalgets arbejdsform og underudvalg 

Udvalget besluttede  

- at nedsætte følgende underudvalg 

UU1: Orkestre, bands, kor og ensembler: Mikkel Benn, Bilal Irshed og Andreas Vetö 

UU2: Koncertvirksomhed: Sine Tofte Hannibal, Jens Jepsen og Ditte Fromseier Hockings 

UU3: Børn og unge og amatørmusik: Andreas Vetö, Mikkel Benn og Jens Jepsen 

UU4: Det internationale område: Bilal Irshed, Ditte Fromseier Hockings og Sine Tofte 

Hannibal. 

9. Udpegning af medlemmer til Musikdramatisk Udvalg 

Udvalget besluttede 

- at udpege Sine Tofte Hannibal og Andreas Vetö til Musikdramatisk Udvalg. 

10. Udpegning af medlem til Huskunstnerudvalget 

Udvalget besluttede 

- at udpege Ditte Fromseier Hockings til Huskunstnerudvalget. 

Udvalget besluttede endvidere at evaluere sammensætningen af underudvalg og tværgående udvalg 

på et udvalgsmøde i starten af 2023. 

11. Mandat til administrative afgørelser og afgørelser mellem møderne 

Udvalget besluttede 

- med en enkelt justering at godkende et udkast til bemyndigelse til Slots- og Kulturstyrelsen til 

at godkende visse projektændringer og give administrative afslag. 

12. Udvalgets lempelser i forhold til COVID-19-relaterede projektændringer 
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Udvalget besluttede  

- at fortsætte det foregående udvalgs overordnede lempelser for puljerne under 

Projektstøtteudvalget for Musik i forbindelse med aflysninger m.m. som følge af COVID-19, 

herunder at forlænge mandatet til Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelse af 

projektændringer. Mandatet til godkendelse fremlægges til fornyet beslutning på udvalgsmøde 

i marts 2022. 

- at fortsætte det foregående udvalgs lempelser for modtagere af honorarstøtte til rytmiske 

spillesteder i lyset af COVID-19. Lempelserne fremlægges til fornyet beslutning på 

udvalgsmøde i marts 2022. 

13. Udkast til årshjul for 2022 samt udvalgets fireårsplan 

Udvalget besluttede  

- at tage årshjul for udvalgets arbejde i 2022 samt fireårsplanen for udvalgets arbejde til 

efterretning 

- at drøfte program m.m. for udvalgets strategiseminar, som er planlagt til afholdelse den 17.-

18. marts, på næstkommende udvalgsmøde, fredag den 25. februar 

- at invitere udvalgsleder for det foregående Projektstøtteudvalg for Musik, Emil de Waal, til at 

fortælle om det foregående udvalgs overdragelsespapir på udvalgsmødet den 25. februar. 

14. Overblik over udvalgets institutioner 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om institutionerne på musikområdet under Projektstøtteudvalget 

for Musik. Udvalget drøftede området og tog orienteringen til efterretning. 

15. Møder med interessenter på musikområdet 

Udvalget drøftede overordnet, hvordan udvalget ønsker at tilrettelægge møder, dialog og inddragelse 

af erfaring fra de mange interessenter på musikområdet i udvalget udpegningsperiode. Udvalget 

besluttede på baggrund af drøftelserne 

- at anmode styrelsen om at udarbejde et konkret forslag til møder samt indhold på baggrund af 

udvalgets input samt at drøfte sagen igen på udvalgsmødet den 25. februar 

- at give input til sekretariatet til besvarelse af en række konkrete henvendelser fra interessenter 

om møder, foretræde m.m. Sekretariatet fik til opgave at udfærdige udkast til svar på 

henvendelserne til udvalgslederens endelige godkendelse. 

16. Praktisk information om puljeuddelinger 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede udvalget om processen for puljeuddelinger og behandling af 

ansøgninger. Udvalget tog orienteringen til efterretning og bad om efterfølgende at få tilsendt 

oplægget om ansøgningens vej. 

17. Godkendelse af ansøgningskriterier for puljen Udgivelse af musik og realisering                            

af lydkunst 

Udvalget besluttede 
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- at godkende ansøgningskriterier for puljen Udgivelse af musik og realisering af lydkunst 

- at fastsætte ansøgningsfristen til den 4. april 2022. 

18. Godkendelse af ansøgningskriterier for puljen Internationale besøgsprogrammer og 

netværksaktiviteter 

Udvalget besluttede 

- at godkende ansøgningskriterier for puljen Internationale besøgsprogrammer og 

netværksaktiviteter, som har frist 1. marts 2022. 

19. Orientering om fejl i tilskudsbrev 

Udvalget besluttede  

- at tage styrelsens orientering om en fejl i forbindelse med et afgørelsesbrev til efterretning  

- at tage til efterretning, at den pågældende tilskudsmodtager efter styrelsens vurdering har 

krav på den oplyste bevilling  

- at godkende, at projekttilskuddet udbetales til tilskudsmodtager som angivet i 

afgørelsesbrevet. 

20. Meddelelser og orienteringssager 

21. Næste møde 

Næste udvalgsmøde afholdes fredag den 25. februar kl. 10-16. 

22. Eventuelt 

23. Mødets gang 
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