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Møde nr. 40 
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Referat 

1. Morgensang 

Udvalget indledte mødet med fælles morgensang for første gang siden nedlukningen pga. COVID-19. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

3. Referat fra sidste møde 

Udvalget tog det godkendte referat fra sidste møde til orientering. 

4. Siden sidst 

Udvalgets medlemmer orienterede om forskellige møder og begivenheder siden sidste udvalgsmøde. 

5. Økonomi 

Udvalget besluttede  

- at tage budget for 2021 til efterretning og fordele de ikke-reserverede midler på 1,1 mio. kr. for 

2021 forholdsmæssigt (efter indkomne ansøgninger) på rammerne til hoveduddelingspuljerne, 

som behandles endeligt på mødet den 12. og 13. oktober 

- at drøfte budget 2022. 

6. Nyt fra bestyrelsen 

Emil de Waal orienterede om mødet i Kunstfondens bestyrelse den 9. september 2021, herunder om 

bestyrelsens beslutning om den videre proces for Kunstfondens fokus på bæredygtighed. 



Side 3 

7. Udvalgets testamente – overdragelse af erfaringer til det næste projektstøtteudvalg 

Udvalget drøftede mulighederne for at overdrage erfaringer og input til det næste Projektstøtteudvalg 

for Musik. Udvalget besluttede 

- at samle input fra underudvalgenes sidste puljebehandlinger samt de efterfølgende 

evalueringer til brug for en skriftlig overdragelse af udvalgets erfaringer til det næste 

projektstøtteudvalg 

- at drøfte udformningen af et overdragelsespapir igen på udvalgsmødet den 16. november. 

8. Afklaring af inhabilitet forud for underudvalgsbehandling 

Udvalget drøftede overordnet principperne for inhabilitetssager i behandlingen af ansøgninger til 

puljen Koncertvirksomhed og musikfestivaler i lyset af Esben Danielsens stilling som fagdirektør i 

Københavns Kommune. Udvalget konstaterede, at der kan forekomme inhabilitetssager i forbindelse 

med ansøgninger fra institutioner, som ligger under Esben Danielsens forvaltning, og at der skal tages 

stilling til inhabilitet i de enkelte, konkrete tilfælde. 

9. Henvendelse fra foreningen Spil Dansk 

Udvalget drøftede en henvendelse fra foreningen Spil Dansk og besluttede 

- at bede sekretariatet om at skrive et udkast til svar på baggrund af drøftelserne, herunder at 

opfordre foreningen Spil Dansk til at søge relevante puljer under Projektstøtteudvalget for 

Musik. 

10. Musiksatsning i Tyskland 2022 – Neustart 

Udvalget besluttede  

- at bevilge 1 mio. kr. til genreorganisationerne, MXD og Strøm til projektet Neustart om 

musiksatsning i Tyskland 2022  

- at bede ansøgerne om uddybning af mål og succeskriterier for projektet i næste fase af 

projektudviklingen 

- at bede ansøgerne om at afsøge og overveje yderligere relevante samarbejdsparter inden for 

den klassiske musik, f.eks. de større nordtyske musikfestivaler. 

11. Justeret strategiudkast for LMS 

Udvalget besluttede  

- at godkende, at Levende Musik i Skolens nye strategiudkast kan lægges til grund for en 

rammeaftale for perioden 2022-2025 

- at anmode Slots- og Kulturstyrelsen om at udarbejde en rammeaftale, som er baseret på den 

indsendte strategi. 

12. Projektforslag fra genreorganisationerne 

Udvalget besluttede 
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- at godkende genreorganisationernes fælles projektforslag om dataindsamling og 

publikumsudvikling hos spillestederne 

- at frigive den reserverede bevilling på 0,5 mio. kr. 

13. Henvendelse fra Snyk om navneændring 

Udvalget besluttede 

- at udvalget kan godkende et nyt navn til Snyk i forbindelse med en vedtægtsjustering 

- at bakke op om at finde et navn, der bedre afspejler organisationens nye opgaveområde 

- at komme med en række bemærkninger med input til Snyks beslutningsproces om et nyt 

navn. 

14. Strategiudkast for MGK-centrene 

Udvalget behandlede MGK-centrenes strategiudkastet og besluttede 

- at anmode Slots- og Kulturstyrelsen om at følge op på MGK-centrenes strategier. 

Dorte Bille deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 

15. Meddelelser 

Udvalget tog de fremsendte orienteringssager til efterretning. 

16. Næste møde 

Næste udvalgsmøde, hoveduddelingsmødet, afholdes den 12. og 13. oktober 2021. 

17. Eventuelt 

18. Mødets gang 
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