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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Mette Mikkelsen, Ellen Holmboe, Molly Haslund, Ditte Fromseier Hockings, Marianne Levinsen.  

Afbud fra udvalget: 

Gry Worre Hallberg (til stede fra kl. 14.55 med individuel præsentation efterfølgende) 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

 Lise Saunte (pkt. 1-3) og Sara Hedelund (ref.) 

Godkendt af udvalget den: 24. marts 2022 

Dagsorden 

 Sagsfremstillings nr. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Præsentationsrunde 1  

3. Orientering om forskning i effekten af børn og unges møde med  2  

kunsten 

4. Gennemgang af puljernes økonomi, formål og støttekriterier 3  

5. Godkendelse af afslagsbegrundelser 4   

6. Udpegning af udvalgsleder for Huskunstnerudvalget 5  

7. Næste møder 6 

8. Evt. 

9. Mødets gang 

 

 

Huskunstnerudvalget 

Møde nr. 1  

Mødedato: 15. marts 2022 

Tidspunkt: kl. 13:30-15:00  

Sted: Zoom 



 

Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Præsentationsrunde  

På mødet præsenterede de nye udvalgsmedlemmer sig for hinanden. 

 

3.  Orientering om forskning i effekten af børn og unges møde med kunsten  

Styrelsen orienterede udvalget om det af Statens Kunstfond i perioden 2014-17 iværksatte 

forskningsprojekt, som blandt andet kom med et metodisk bud på, hvordan man kan undersøge og 

evaluere potentialerne i projekter, hvor børn og unge møder kunst.  Samt hvordan Statens Kunstfond 

Huskunstnerudvalg i 2017 havde inddraget forskningsresultaterne i revidering af ordningens 

støttekriterier. 

 

Styrelsen orienterede derudover om, at det tidligere huskunstnerudvalg for perioden 2018-2021 har 

afsat midler til evaluering af Artist in Residence under Huskunstnerordningen i 2022/23 samt en 

konference på baggrund af denne evaluering.  

 

4.  Gennemgang af puljens økonomi, formål og støttekriterier 

Styrelsen gav udvalget en gennemgang af puljens økonomi, formål og støttekriterier. 

 

Udvalget drøftede deres forståelse af støttekriterierne som forberedelse til det førstkommende  

behandlingsmøde. Udvalget besluttede, at bemyndige sekretariatet til at komme med et bud på en 

ansøgningsvejledning som tydeliggør krav til hhv. kunstner, institution og projektet som helhed. 

Udkastet fremlægges til udvalgets godkendelse til evalueringen af første uddeling.  

 

Udvalget bemyndigede sekretariatet til at godkende ændringer vedrørende projektperiode og andre 

ændringer af administrativ karakter som f.eks. medvirkende institution i igangværende 

huskunstnerforløb. Udvalget besluttede, at sekretariatet videresender anmodninger om godkendelse 

af udskiftning af medvirkende kunstnere i igangværende huskunstnerforløb til den/de kunstfaglige 

udvalgsmedlemmer til udtalelse samt ændringer af indholdsmæssig karakter til hele udvalget.  

 

5.  Godkendelse af afslagsbegrundelser 

Udvalget godkendte afslagsbegrundelserne. 

 

6.  Udpegning af udvalgsleder for Huskunstnerudvalget 

Udvalget udpegede Mette Mikkelsen som udvalgsleder for Huskunstnerudvalget. 

 

7.  Næste møder 

Udvalget fastlagde møder for resten af 2022 således: 

2. møde: 25. og 26. april. 

3. møde: 22. november. 

 

8.  Evt. 

Link til tidligere tildelinger for Huskunstnerordningen: Tildelinger (kunst.dk). Skriv 

”Huskunstnerordningen” under ’Søg i tekst’.  

 

9.  Mødets gang 

Intet til dette punkt.  

https://www.kunst.dk/for-ansoegere/tildelinger?tx_lftilskudsbase_general%5Baction%5D=list&tx_lftilskudsbase_general%5Bcontroller%5D=Grants&cHash=c0b80aca4d7e67cb68bab1489f0e6676
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