
REFERAT 

Kulturstyrelsen 
 
H. C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
 
Telefon 3373 3373 
Telefax 3391 7741 
 
post@kulturstyrelsen.dk 
www.kulturstyrelsen.dk 
  

20. december 2013 

 

Referat, møde i styregruppen for det internationale kultursamarbejde den 

10. december kl. 12 – 14.45 i mødelokale 4, stuen, Kulturstyrelsen. 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Kultur-

styrelsen 

 

3. Til godkendelse 

 

3a Foreløbigt regnskab 2013  

 

3b Budget 2014  

 

3c Tilskudsliste 2013.  

 

4. Til diskussion og beslutning 

 

4a Brug af eksterne operatører i forbindelse med international kulturudveksling  

 

4b  Kulturseminar 2014, oplæg  

 

4c Dansk design, koncept til vandreudstilling 

 

4d Finn Juhl plakatudstilling  

 

4e World Design Capital 2014  

 

  

5. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt  

 

 

 

 

Deltagere:  

Karin Marcussen, Kulturministeriet 

Jakob Strandgaard. Kulturministeriet 

Christina Lassen, Udenrigsministeriet 

Hans Christian Aaskov, Udenrigsministeriet 

Lone Ravn, Kulturstyrelsen 

Ulla Rønberg, Kulturstyrelsen 

 

 

J.nr.:  

mailto:post@kulturstyrelsen.dk
http://www.kulturstyrelsen.dk/
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6. Til orientering 

 

6a STATUS på indsatsområder BRIKS, Mellemøsten og bæredygtighed, 

Lone Ravn (mundtligt)  

 

6b Evaluering strategiske begivenheder: Fejring af Utzon  

 

6c Orientering Co-Creation platform Brasilien  

 

6d Liste over besøgsprogrammer  

 

 

7. Eventuelt  

 

 

Referat: 

 

Ad 1. Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2. Meddelelser 

 

Under meddelelser blev Det Internationale Kulturpanels Kina-satsning 2014/2015 

drøftet i lyset af det netop afholdte møde d. 5. december 2013 mellem den danske 

kulturminister og den kinesiske vice-kulturminister.  

 Under de to ministres møde kom den kinesiske vice-

kulturminister med en officiel invitation til Kina til den danske 

kulturminister.  

 

 Grafik samt titel (kinesisk og engelsk) er ved at være på 

plads for den samlede satsning. 

 

 Det samlede program for aktiviteter under satsningen er lige-

ledes ved at være på plads. 

 

Meddelelser fra Kulturministeriet: Det Internationale Kulturpanels handlingsplan of-

fentliggøres d. 5. dec. 2013.  

 

Meddelelser fra Kulturstyrelsen: Ansøgningsfristen til rådighedsbeløb er rykket frem 

til d. 20. januar. Det skyldes, at en ny version af databehandlingssystemet imple-

menteres. Kulturstyrelsen sender brev ud til alle ansøgere og kontakter Udenrigs-

ministeriet, så nyheden også kan komme i nyhedsbrevet til repræsentationerne. 

 

Ad 3a. Regnskab 

Regnskabet blev godkendt.  

 

Ad 3b. Budget 2014 

Budgettet blev godkendt.  
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Ad 3c. Tilskudsliste 2013 

Tilskudslisten blev gennemgået. Det blev bemærket, at enkelte poster under tema-

et ”Bæredygtighed” på tilskudslisten for 2013 muligvis kunne flyttes til posten 

”udenfor handlingsplanens indsatsområder.”   

 

Ad 4a. Brug af eksterne operatører  

På baggrund af bl.a. evalueringer fra tidligere projekter, hvor eksterne operatører 

har været brugt, blev brugen af eksterne operatører, f.eks. i forbindelse med kul-

tur-erhvervsfremstød, drøftet. Det blev besluttet, at det fra gang til gang skal over-

vejes, om det vil være relevant at bruge eksterne aktører.  

 

Ad. 4b. Kulturseminar 

Mulige scenarier for et engelsk-sproget kulturseminar blev drøftet. Det blev beslut-

tet, at det i første omgang vil være hensigtsmæssigt at afdække interesse og behov 

blandt de danske repræsentationer. Kulturstyrelsen udsender derfor en spørgeske-

maundersøgelse til de danske repræsentationer.  

 

Ad. 4c. Dansk design, konceptoplæg  

Oplægget blev drøftet og det blev besluttet at bevillige 1 mio. kr. til udvikling af 

vandreudstillinger om dansk design, i første omgang tiltænkt Brasilien og Korea. 

Bevillingen finansieres med 250.000,- kr. i 2013, 500.000,- kr. i 2014 og 250.000,- 

kr. i 2015. Det blev pointeret, at udstillingerne skal udvikles, så de kan genbruges 

og indgå i nye, internationale samarbejder. Det blev desuden pointeret, at udstillin-

gerne skal understøttes af et digitalt formidlingskoncept, herunder sprogversione-

ring. 

 

Ad 4d. Finn Juhl plakatudstilling  

På baggrund af tilbud og flere modeller for udvikling af udstillingen, blev det beslut-

tet at godkende model 4 og afsætte 100.000,- kr. til udstillingen, der skal medtage 

Spreckelsen og Utzon.  

 

Ad 4e. WDC 2014 

Det blev besluttet at forøge bevillingen til World Design Capital i Sydafrika i 2014 

med 121.500,- kr.  

 

Ad 6a. Status på BRIKS, Mellemøsten samt bæredygtighed 

Der blev gjort status på arbejdet i landegrupperne Brasilien, Rusland og Mellem-

østen.  

 

Ad 6b. Evaluering fejring af Utzon 

Evalueringsmaterialet fra Utzon-fejringen var netop færdiggjort og tilsendt styre-

gruppen. Kulturstyrelsen gjorde opmærksom på, at man har drøftet, hvorvidt det er 

relevant at udvikle principper for kultur-erhverv samarbejde, i lighed med KIU-

principperne.  

 

Ad 6e. Orientering Co-Creation 
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Styregruppen efterspurgt et præcist budgettal for allerede forbrudgte midler til Co-

Creation platformen. Kulturstyrelsen kontakter Det Danske Kulturinstitut og følger 

op.  

 

Ad 7. Eventuelt  

Styregruppen gjorde opmærksom på, at mængden af bilag til dagens møde var 

meget stor – og en bilagsliste blev efterspurgt. 

 

De foreslåede datoer for møder i 2014 var alle en torsdag, hvilket passede dårligt 

med Udenrigsministeriets mødekalender. Nedenfor er nye forslag til mødedatoer i 

2014.  

 

Nye forslag til mødedatoer i 2014: 

 

Februar, onsdag d. 26. kl. 9 – 11 

 

Maj, onsdag d. 21. kl. 9 – 11 

 

Eventuelt: Juni, onsdag d. 18. kl. 9 – 11 (om kulturseminaret) 

 

Oktober, onsdag d. 8. kl. 9 – 11 

 

December, onsdag d. 10. kl. 9 - 11 

 

 

_______________________________________ 

 


