
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Michael Bojesen, Dorte Bille, Esben Danielsen, Bernard Villaume, Emil de Waal, Signe Høirup Wille-

Jørgensen og Li-Ying Wu. 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Henrik Wenzel Andreasen, Steen Bochis (pkt. 1-6), Simon Hjerrild Bech (pkt. 7-10), Jan Ole Traasdahl 

(pkt. 6-10), Sara Hedelund (pkt. 7) Jens Fuglsang, Emma Nielsen og Malte Eichberg (referent). 

Godkendt af udvalget den: 16. april 2021. 
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Projektstøtteudvalget for Musik 

Møde nr. 35 

Mødedato: 23. marts 2021 

Tidspunkt: kl. 9-12 

Sted: Skype 



Side 2 

11. Meddelelser 

12. Næste møde 

13. Eventuelt  

14. Mødets gang   

 

Til orientering: 

TO1 Ny chef for Aarhus Jazz Orchestra 

TO2 Administrative afgørelser og andre beslutninger siden sidst 

TO3 Mødekalender 

TO4 Årshjul for 2021 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagordenen. 

2. Referat fra sidste møde 

Udvalget godkendte referatet fra sidste udvalgsmøde. 

3. Siden sidst 

Michael Bojesen fortalte om et møde med Holbæk Kommune og Theatre of Voices om 

samarbejdsaftalen om Theatre of Voices’ engagement i Holbæk i perioden 2020-2021 og 

perspektiverne for at udvide aftalen til flere kommuner i en evt. forlængelse af samarbejdsaftalen. 

Michael Bojesen fortalte endvidere om et kommende møde i Statens Kunstfonds Repræsentantskab 

senere samme dag samt et planlagt møde den 24. marts med kulturministeren og ordførerne bag 

Finanslovsaftalen for 2021 om de nye spillestedsordninger på finansloven. 

4. Økonomi 

Udvalget besluttede  

- at tage budget for 2021 til efterretning 

- at drøfte brugen af udvalgets ikke-disponerede midler samt fastsætte rammer for puljerne til 

hoveduddelingen i 2021 på udvalgsmødet i maj. 

5. Behandling af to projektændringer - Udgivelse af musik og realisering af lydkunst 



Side 3 

Udvalget besluttede  

- at godkende den ansøgte personændring i SKMP72.2019-0161 Anna Brønsted, Our Broken 

Garden. Signe Høirup Wille-Jørgensen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet 

- at tage til efterretning, at SKMP72.2019-0105 Kaja Management, SVIN og Aarhus Sinfonietta 

indgår aftale med Dacapo Records. 

6. Proces for offentliggørelse samt behandling af nye spillestedsordninger 

Udvalget besluttede 

- at give sekretariatet mandat til at fastlægge og offentliggøre de endelige 

ansøgningsvejledninger samt ansøgningsskabeloner for de nye spillestedsordninger, når 

udvalgets udkast til beskrivelse af ordningerne er godkendt politisk, såfremt der ikke er 

substantielle ændringer fra politisk side 

- at evt. substantielle ændringer fra politisk side sendes i høring med kort svarfrist til udvalgets 

godkendelse 

- at forbehandle ansøgningerne til de nye netværks- og genrespillestedsordninger i 

underudvalget for honorarstøtte, bestående af Bernard Villaume, Emil de Waal og Signe 

Høirup Wille-Jørgensen, og behandle ansøgninger til ordningen om nye formater for 

livescenen i plenum 

- at fastholde de planlagte datoer for hoveduddelingen og tilpasse behandlingen af den treårige 

netværks- og spillestedsordning for 2022-2024 hertil. 

7. Behandling af vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest 

Udvalget besluttede 

- at vedtægterne kan godkendes under forudsætning af en række konkrete justeringer, som 

foreslået af sekretariatet 

- at afholde et møde med bestyrelsen for Ensemble MidtVest om vedtægterne og de ønskede 

justeringer. Michael Bojesen deltager på udvalgets vegne. 

Dorte Bille deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet. 

8. Invitation fra Københavns Musikudvalg 

Udvalget besluttede  

- at takke ja til et møde med Københavns Musikudvalg den 7. april 2021 om de rytmiske 

spillesteder 

- at foreslå kommunen, at drøftelserne også kommer til at omhandle skolekoncerter og de nye 

10 mio. kr. på finansloven til skolekoncerter 

- at Michael Bojesen, Dorte Bille, Emil de Waal og Signe Høirup Wille-Jørgensen deltager i 

mødet på udvalgets vegne. 

Esben Danielsen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet. 



Side 4 

9. Genreorganisationerne ansøger om at overføre transportstøttemidler 

Udvalget besluttede 

- at genreorganisationernes uforbrugte tilskudsmidler til transportstøtte for 2020 skal 

tilbagebetales til udvalget af hensyn til de gældende bevillingsregler 

- at indgå i en dialog med genreorganisationerne om udmøntningen af de overskydende, 

tilbageførte midler i 2021. 

10. Tidsplan for MGK-evaluering 

Udvalget besluttede 

- at justerede den foreslåede tidsplan fra sekretariatet ved at fremrykke processen. 

Dorte Bille og Esben Danielsen deltog ikke i punktet pga. inhabilitet. 

11. Meddelelser 

Udvalget tog orienteringssagerne til efterretning. 

12. Næste møde 

Udvalget besluttede at justere mødekalenderen, herunder at fastsætte en ny dato for et dialogmøde 

med musiklivet i Aarhus til den 24. juni 2021. 

13. Eventuelt  

14. Mødets gang 
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