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Til stede fra udvalget: 

Andreas Garfield, Mai Misfeldt, Boris Broman Jensen 

Afbud fra udvalget: 

Signe Høyrup Wille, Mads Quistgaard, Charlotte Fogh 
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Signe Thomsen (referent), Jacob Skeltved, Anja Hansen 

Godkendt af udvalget den: 22.12.2021 
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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Siden sidste møde  

Bestyrelsen har drøftet notat om tidsskriftsstøtten, herunder hvor den bedst er placeret. Der var 

enighed om at bevare tidsskriftstøtten hos Statens Kunstfond i dens nuværende udformning med 

et tværgående udvalg bestående af medlemmer fra de enkelte projektstøtteudvalg eller 

20. december 2022 

 

 

Tidsskriftsstøtteudvalget 

Møde nr. 5 

Mødedato: 15. nov. 2021 

Tidspunkt: kl. 9.30-16.30 

Sted: Lokale 5 



 

Side 2 

legatudvalg. Der er opmærksomhed på, at musikudvalget også har en formidlingspulje.

  

3. Generelt om ansøgningsrunden og økonomi 

Der var i alt knap 1,7 mio. kr. til uddeling i tidsskriftsstøttepuljen i 2021. Der var ved fristen den 15. 

oktober indkommet 94 ansøgninger, og der var søgt for i alt 5,5 mio. kr. Antallet af ansøgninger 

var tilsvarende året før, men der var i gennemsnit søgt for ca. 25.000 kr. mindre pr. tidsskrift end i 

2020. Det svarer til det niveau, der sås i puljen, før udvalget besluttede at ændre kriterierne, så 

også nye tidsskrifter kan søge.  

 

4. Behandling af ansøgninger 

De sager, hvor der var inhabilitet, blev behandlet først, og de relevante udvalgsmedlemmer forlod 

lokalet. Mai Misfeldt erklærede sig inhabil i behandlingen af LitteraturNu, TAKT2021-109, og 

KULTURO, TAKT2021-102. Andreas Garfield erklærede sig inhabil i behandlingen af Bastard, 

TAKT2021-069. Boris Brorman erklærede sig inhabil i behandlingen af vildmedhuse.dk, 

TAKT2021-156. 

Der blev givet i alt 56 tilsagn og uddelt 1.674.000 kr.kr. 

 

5. Overlevering til næste udvalg? 

Da det var udvalgets sidste møde, blev det drøftet, om udvalget havde gjort sig erfaringer eller 

tanker, som skulle videreformidles til det næste udvalg.  

Udvalget mente, at der var en problematik omkring formidling af forskning, som har andre 

muligheder for støtte, og som derfor måske ikke bør kunne søges af puljen. Dette kunne man 

overveje at skrive ind i puljeopslaget. 

Der er desuden en problematik omkring dobbeltansøgninger, som man bør være opmærksom på, 

idet musikudvalget også har en formidlingspulje, hvor der også kan søges støtte til tidsskrifter.  

Diskussionen af det hensigtsmæssige i, at tidsskriftsstøtten ligger i Statens Kunstfond og den 

deraf følgende vægtning mellem kunstfaglige og almenkulturelle tidsskrifter, bør derudover 

overleveres. 

 

6. Eventuelt 

Der var intet til punktet. 

 

7. Mødets gang 

Mødet forløb tilfredsstillende. 
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