
 

 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Emil de Waal (udvalgsleder), Esben Danielsen, Dorte Bille, Kennet Bøgehøj, Bernard Villaume og Li - 

Ying Wu. 

Afbud fra udvalget: 

Signe Høirup Wille-Jørgensen. 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Henrik Wenzel Andreasen, Steen Bochis (pkt. 1-5) og Malte Eichberg (referent). 

Godkendt af udvalget den: 20. december 2021. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  631 

2. Referat fra sidste møde  632 

3. Siden sidst 

4. Økonomi  633 

5. Ansøgning om to projektændringer  634 

6. Overdragelsespapir til det nye Projektstøtteudvalg for Musik  635 

7. Snyk anmoder om vedtægtsændring Udsendt per mail 

8. Meddelelser 

9. Eventuelt 

15. december 2021 

 

 

Projektstøtteudvalget for Musik 

Møde nr. 43 

Mødedato: 14. december 2021 

Tidspunkt: kl. 13-16 

Sted: Mødelokale 3, 5. sal 



Side 2 

10. Mødets gang 

11. Farvel og tak – og god juleferie! 

 

Til orientering 

TO1 SXSW 2022 – Ansøgning fra MXD 

TO2 Opsamling på konference om Børn og unges vej i musikken 

TO3 Administrative afgørelser og andre beslutninger siden sidst 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Referat fra sidste møde 

Udvalget tog referatet fra seneste udvalgsmøde til efterretning. 

3. Siden sidst 

Udvalget orienterede om forskellige begivenheder siden sidste møde og drøftede bl.a. den aktuelle 

status i musiklivet i lyset af den stigende COVID-19-smitte.  

Li-Ying Wu fortalte endvidere om behandlingen af ansøgningerne til puljen Den unge kunstneriske 

elite, og Dorte Bille berettede om behandlingen af puljen Drømmestipendier. 

Esben Danielsen og Emil de Waal orienterede om deres deltagelse ved Danish Music Awards Jazz. 

4. Økonomi 

Udvalget besluttede  

- at tage budget for 2021 til efterretning 

- at tage budget for 2022 til efterretning. 

5. Ansøgning om to projektændringer 

Udvalget drøftede to ansøgninger om projektændringer fra Signe Høirup Wille-Jørgensen og 

besluttede  

- at godkende projektændringen i SKMP72.2020-0102 Speaker Bite Me 

- at afvise projektændring og ny tidsplan i SKMP70.2016-0008 Birgitte Alsted ("Some day" og 

bagkatalog) og i stedet konkludere, at projektet ikke kan gennemføres som ansøgt pga. 



Side 3 

uforudsete omstændigheder. Sekretariatet indhenter i forlængelse af udvalgets beslutning en 

endelig afrapportering for projektet. 

Signe Høirurp Wille-Jørgensen var erklæret inhabil i behandlingen men deltog ikke i udvalgsmødet. 

6. Overdragelsespapir til det nye Projektstøtteudvalg for Musik 

Udvalget drøftede og fastlagde indholdet i udvalgets overdragelsespapir til det nye Projektstøtteudvalg 

for Musik. 

7. Snyk anmoder om vedtægtsændring  

Projektstøtteudvalg for Musik 

- at godkende justerede vedtægter for Snyk. 

8. Meddelelser 

Udvalget tog de fremsendte orienteringssager til efterretning. 

9. Eventuelt 

10. Mødets gang 

11. Farvel og tak – og god juleferie! 

Udvalget og sekretariatet takkede hinanden for godt samarbejde over de forgangne fire år og ønskede 

god juleferie. 
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