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Referat for møde i styregruppen for det internationale kultursamarbejde 

den 31. maj 2016 kl. 14.00 – 16.00 i Slots- og Kulturstyrelsen –  

Lokale 2 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og Kultur-

styrelsen 

 

Styregruppen vendte kort Taksøe-rapporten  

UM: CKU er ved at lukke planmæssigt. Programmerne afvikles og videreføres af am-

bassaderne.  

KUM: Kulturministeren deltager ikke på IKP-mødet.  

 

3. Til godkendelse 

 

3a. Forbrug 2016 – godkendt 

 

3b. Tilskudsliste 2016 - godkendt 

 

4. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt  

4a. Cinema on the road. Den danske ambassade i Libanon 

 

Styregruppen besluttede at give tilsagn på 200.000 kr. til projektets 

del i Libanon. Ansøger oplyses om muligheden for at søge om støtte 

til projektet i Jordan hos UM.  

 

4b. Kronprinsparret i Washington. Den danske ambassade i Washing-

ton.  

 

Indstillingen blev godkendt og styregruppe besluttede at tilsagn på 

det ansøgte beløb 130.000 kr.  

 

4c. Arts in Embassy.   

 

Deltagere:  

 

Karin Marcussen, Kulturministeriet 

Mia Isidor Andersen, Kulturministeriet 

Samuel Magid, udenrigsministeriet 

Hans Christian Aaskov, Udenrigsministeriet 

Dorthe Sabinsky, Udenrigsministeriet 

Lone Ravn, Slots- og Kulturstyrelsen  

Maiken Tandgaard Derno, Slots- og Kulturstyrelsen 

Line Hunsbal, Slots- og Kulturstyrelsen 

 

Afbud: 

Charlotte Malte, Kulturstyrelsen 
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Indstillingen blev godkendt og styregruppe besluttede at giver tilsagn 

på det ansøgte beløb 155.000 kr. Pilotprojektet skal evalueres og 

herefter laver SLKS oplæg til, hvordan en evt. ordning kunne se ud 

fremadrettet. Herudover bad KUM om en opdatering på projektet fra 

2009. SLKS leverer dette til næste styregruppemøde.  

 

4d. Mind the earth. Den danske ambassade i Marokko 

 

Indstillingen blev godkendt og styregruppen besluttede at give til-

sagn på det ansøgte beløb 250.000 kr.  

 

4e. Rammebevilling til Ruslandsgruppen  

 

Styregruppen besluttede at lave en rammebevilling på 800.000 kr. 

Det er en forudsætning, at der er tale om en sammenhængende ind-

sats med en tilhørende samlet kommunikationsplan. Midlerne kan 

bruges i både 2016 og 2017. Styregruppen vil gerne orienteres om 

indsatsen løbende. 

 

5. Til diskussion og beslutning  

5a. Proces frem mod ny strategisk handlingsplan, herunder forbere-

delse af IKP-mødet d. 21. juni  

 

Styregruppen besluttede at drøfte evalueringen på et møde d. 10. 

juni kl. 8.30-10 2016. KUM eftersender udkast til evalueringen. 

 

5b. Diskussion af Kulturstyrelsens forslag til program for Kultursemi-

nar 2016  

 

Styregruppen diskuterede indstillingen og besluttede at fortsætte 

diskussionen på et særskilt møde mellem KUM og UM.  

 

Styregruppen besluttede, at 

- sekretariatet kan gå videre med forslag til key-note speaker ud-

fra en række af styregruppens ønsker til formål og indhold i op-

lægget, der tager højde for relevans i forhold til kulturseminarets 

overordnede program omkring IKP’s nye handlingsplan   

- godkende programskitse inkl. nordisk punkt, oplæg til gruppear-

bejde samt tour-program 

- sekretariatet foretager et ekstra kritisk blik på budget for Kultur-

seminar 2016, herunder valg af hotel.  

 

6. Til orientering  

6a. London. Mundtlig orientering ved Charlotte Malte – styregruppen 

modtager skriftlig orientering 

6b. Japan – skriftlig orientering taget til efterretning 

 6c. Statsbesøg i Tyrkiet - skriftlig orientering taget til efterretning 

 



 

3 

7. Eventuelt 

 Ingen punkter.  

 

8. Næste møde 

 Næste møde aftales via mail 


