
 

Statens Kunstfond, Hammerichsgade 14, 1611 København V, Tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk 

Referat 

Til stede fra udvalget: 

Marie Dufresne, Trine Wisbech og Mikkel Bøgelund Benn 

Afbud fra udvalget: 

Ingen afbud 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Signe Thomsen og Søren Beltoft (referent) 

Godkendt af udvalget den: 09. maj 2022 pr. mail. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Velkomst og gensidig introduktion 

3. Økonomi  

4. Ansøgningsvejledning  

5. Afslagsbegrundelser  

6. Sekretariatets administration af puljen  

7. Praktik og proces  

8. Næste møde - Aftale dato for ansøgningsbehandlingsmøde  

9. Eventuelt 

10. Mødets gang 

Date 4. maj 2022 

Jour. nr.: 22-05041 

 

Drømmestipendier 

Møde nr. 1 

Mødedato: 5. april 2022 

Tidspunkt: kl. 14:00-15:00 

Sted: Zoom-møde 



 

Side 2 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Velkomst og gensidig introduktion 

De tre medlemmer og de to sekretariatsmedarbejdere introducerede sig selv. 

3. Økonomi 

Styrelsen orienterede om de økonomiske rammer for puljen.  

4. Ansøgningsvejledning 

Udvalgsmedlemmerne tog ansøgningsvejledningen til efterretning. 

Frist for indsendelse af ansøgninger blev fastlagt til 9. maj kl. 14:00.  

5. Afslagsbegrundelser  

Udvalgsmedlemmerne tog anslagsbegrundelserne til efterretning og forbeholdt sig ret til at justere 

i dem, når årets ansøgninger var blevet læst. Der var enighed om at lægge vægt på offentlighed 

og offentlig tilgængelighed af eventuelle værker/produkter. Udvalget så gerne den unges 

overvejelser over: Hvad der skulle ske/skabes/etc.? Hvordan? og Hvem ville ende med at have 

glæde af det? 

6. Sekretariatets administration af puljen 

Udvalget gav sekretariatet fuldmagt til at godkende justeringer af projekterne. Dog skulle 

ændringer med væsentlige indholdsmæssige konsekvenser og ændringer, som ville trække 

projekterne en anden retning, forelægges udvalget til godkendelse. 

Det var afgørende for udvalget, at den unge kunne få svar hurtigt, og at der burde være 

bevidsthed om, at dette ville være de unges første møde ”med systemet”.  

7. Praktik og proces 

Sekretariatet orienterede om processen for udvalgets modtagelse af ansøgningsmateriale, 

indstillingslister mv. og om udvalgets forberedelse til den endelige behandling af ansøgningerne. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

8. Næste møde - Aftale dato for ansøgningsbehandlingsmøde 

Udvalget besluttede, at ansøgningsbehandlingen skulle finde sted på et møde den 7. juni kl. 

14:00-18:00 

  



 

Side 3 

9. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

10. Mødets gang 

Generel tilfredshed med mødets afvikling. Udvalget så frem til et fysisk møde. 
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