
 

 

 

 

Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg 

Møde nr. 1 

Mødedato: 4. april 2018 

Tidspunkt: kl. 13.00-14.30 

Sted: Slots & Kulturstyrelsen, 5. sal lokale 5 

 

 

 

Til stede fra udvalget 

Kathrin Susanna Gimmel, Lisbet Friis, Bo hr. Hansen og Tina 

Tarpgaard 

 

Afbud fra udvalget:  

Peter Land og Dorte Bille   

   

Til stede fr Slots- og Kulturstyrelsen 

Sabrina Højbjerg (pkt. 6), Jane Kjellin og Lise Saunte (ref.) 

 

 

Referat godkendt 9. april 2018 

 

REFERAT 

 

 

Sagsfremstillings nr. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Præsentationsrunde        1. 

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

4. Gennemgang af puljens økonomi, formål og støttekriterier   3. 

5. Godkendelse af afslagsbegrundelser     4. 

6. Gennemgang af inhabilitetsreglerne      5. 

7. Udpegning af formand for Huskunstnerudvalget    6. 

8. Evt. 

9. Mødets gang  

 

 

 



 

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 forsk-

ningsprojekt, som blandt andet kom med et metodisk bud på, hvordan man kan undersøge og evalue-

re potentialerne i projekter, hvor børn og unge møder kunst.  Samt hvordan Statens Kunstfond Hus-

kunstnerudvalg i 2017 havde inddraget forskningsresultaterne i revidering af ordningens støttekriterier. 

 

4. Gennemgang af puljens økonomi, formål og støttekriterier    

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

 

Udvalget drøftede deres forståelse at støttekriterierne som forberedelse til det førstkommende  

behandlingsmøde. 

 

Udvalget bemyndigede sekretariatet til at godkende ændringer vedrørende projektperiode og medvir-

kende 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.  

 

5. Godkendelse af afslagsbegrundelser      

Udvalget godkendte afslagsbegrundelserne. 

 

6. Gennemgang af inhabilitetsreglerne       

Styrelsen gennemgik inhabilitetsprocedurerne. 

 

7. Udpegning af formand for Huskunstnerudvalget 

Udvalget udpegede Tina Tapgaard som formand for Huskunstnerudvalget for foreløbigt 2018. 

     

8. Evt. 

Intet. 

 

9. Mødets gang 

Generel tilfredshed.  

 


