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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Udvalget godkendte dagsordenen.
2. Meddelelser
Peter Gehlshøj redegjorde for medarbejdersituationen i SLKS og for et dialogmøde med Bikuben
Fonden om deres talentarbejde.
Både Søren Assenholt og Peter Land deltager fra billedkunst, da Peter har vikarieret i DUKE i 2020.
3. Beslutninger siden sidste møde
Udvalget tog beslutningerne til efterretning.
4. Økonomi
Udvalget tog økonomien til efterretning.
5. Evaluering af puljen Karriereprogram Den unge kunstneriske elite
Udvalget evaluerede puljen, herunder drøftede ansøgerkreds, kriterier og afslagsbegrundelser, og
opstillede tværgående kriterier for kunstnerisk kvalitet.
Udvalget besluttede at SLKS udarbejder en endelig ansøgningsvejledning, som skal godkendes af
hele udvalget.
Udvalget kommenterede udkastet til evalueringsrapport udarbejdet af SLKS og besluttede, at denne
skal godkendes endeligt af hele udvalget, før den skal til bl.a. bestyrelsen.
Udvalget besluttede ikke at gå i dialog med bestyrelsen og ministeren om puljens navn, men at det
dog skulle problematiseres yderligere i evalueringsrapporten.
Udvalget tog orientering om, at DFI behandler filmansøgninger til efterretning
Udvalget besluttede at afholde et online informationsmøde i foråret 2021 og fastlagde det praktiske.
6. Planlægning af møder i 2021
Udvalgets kommende møder blev fastlagt.
7. Eventuelt
Udvalget drøftede behovet for fortsat fokus på kommunikation af puljen.
8. Mødets gang
Udvalget var tilfreds med mødet, men ønsker snart at kunne mødes fysisk.
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