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Referat:  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Kultur-

styrelsen 

Udenrigsministeriet: Udenrigsministeriets digitale nyhedsbrev ”Den-

mark Digest” blev nævnt på det netop overståede kulturseminar som 

en oplagt platform for udbredelse af information om internationale 

initiativer og projekter. På seminaret blev alle aktører opfordret til at 

tænke nyhedsbrevet ind i forhold til information om aktuelle, interna-

tionale projekter. Det blev besluttet i højere grad at arbejde for dia-

log mellem Kulturstyrelsen og Udenrigsministeriet ifm. udbredelse af 

information om projekter. 

 

Kulturministeriet: Det Internationale Kulturpanels handlingsplan 

(2014-2016) er ved at blive skrevet færdig, bl.a. med input fra kul-

turseminaret.  

 

Kulturstyrelsen: Kulturstyrelsens 4-årige rammeaftale med Kulturmi-

nisteriets departement er underskrevet. I rammeaftalen er bl.a. in-

deholdt 6 indsatsområder, som Kulturstyrelsen i den kommende pe-

riode vil sætte særligt fokus på, hvoraf ”Internationalisering” er ét.   

 

3. Til godkendelse 

3a Budget samt foreløbigt regnskab 2013 

 Budget + regnskab blev godkendt.  

 

3b Budget 2014 

   Budgettet blev godkendt.  

 

Møde i Styregruppen under Samarbejdsaftalen 

mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet 

om Danmarks internationale kulturudveksling 

 

Tid: den 24. september 2013 kl. 13 – 15 

Sted: Kulturministeriet, Nybrogade 2 

 

Deltagere:  

Karin Marcussen, Kulturministeriet 

Annette Kornerup, Kulturministeriet 

Christina Lassen, Udenrigsministeriet 

Morten Skovgaard Hansen, Udenrigsministeriet 

Lone Ravn, Kulturstyrelsen 

Ulla Rønberg, Kulturstyrelsen 
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3c Det Danske Filminstitut, Filmpakke 2014 

Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen fra Det Danske Film-

institut.  

 

3d Tilskudsliste 2013 

 Tilskudslisten blev gennemgået. 

 

4. Til diskussion og beslutning 

 

4a Samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om den in-

ternationale kulturudveksling 

 Samarbejdsaftalen blev genbesøgt foranlediget af, at der dels har været ud-

skiftning i styregruppen, dels har været organisatoriske ændringer (bl.a. er tid-

ligere styrelser under Kulturministeriet slået sammen til én styrelse, Kultursty-

relsen). Styregruppen blev enig om, at det ikke er nødvendigt at revidere afta-

len, set i lyset af, at det ikke er længe siden aftalen sidst blev revideret og en 

eventuel revideringsproces kan trække ud, jf. tidligere erfaringer. 

 

4b Kina 2014 

 Det reviderede projektgrundlag for Kina-satsningen i 2014 blev drøftet, særligt 

organisering af satsningen i lande- og styregruppe. Ift. den videre organisering 

blev det besluttet, at udmøntningen af rammebevillingen ikke skal godkendes af 

styregruppen.  

 På baggrund af Kina-gruppernes samlede projektkatalog, samt indstillingen til 

styregruppen om at drøfte en eventuel forhøjelse af den allokerede ramme, blev 

det besluttet, at Kina-landegruppen gør rede for, hvorledes den samlede ramme 

planlægges forbrugt. Derefter kan gruppen henvende sig til styregruppen igen.  

  

4c  Evaluering af kulturseminaret 2013 

 Evalueringen blev drøftet, herunder hvorvidt det kommende seminar skulle 

imødekomme ønsket fra nogle repræsentationer om, at seminaret afholdes på 

engelsk. Det blev besluttet, at Kulturstyrelsen udarbejder et oplæg, som tilsen-

des styregruppen.  

 Det blev samtidig bemærket, at repræsentationerne efterspørger mere informa-

tion om internationale kulturaktiviteter og – projekter. Igen blev det pointeret, 

at Udenrigsministeriets nyhedsbrev ”Denmark Digest” er en oplagt platform for 

udbredelse af information.  

 

4d World Design Capital, Cape Town 

 På baggrund af Sydafrika-gruppens drøftelser om dansk deltagelse i World De-

sign Capital, er der opstillet tre økonomiske modeller for finansiering, som sty-

regruppen fik forelagt. Det blev besluttet, at bede aktørerne i Sydafrika-gruppen 

om at justere de indsendte WDC budgetter, hvorefter gruppen kan rette hen-

vendelse til styregruppen igen. Det blev bemærket, at INDEX-udstillingen med 

fordel kan vises andre steder i regionen, et forhold som Dansk Design Center 

bør medtænke. 

 

4e Carl Nielsen Netværket 
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 Netværkets henvendelse, der beskriver 8 initiativer netværket ønsker at udvik-

le, blev drøftet. Det blev besluttet, at rette henvendelse til netværket og pege 

på muligheden for at udvikle en samlet ’pakke’ med konkrete formidlingsprojek-

ter, der kan anvendes på repræsentationer og kulturinstitutter, samt mulighe-

den for at anvende allerede eksisterende medieplatforme.   

 Det blev endvidere bemærket, at det i denne sammenhæng kunne være givtigt 

at kende erfaringerne fra Kierkegaard-udstillingen, udviklet af Det Danske Kul-

turinstitut. Kulturstyrelsen retter henvendelse til DKI.   

 

4f Status Brasilien  

På baggrund af Brasilien-landegruppens reviderede projektbeskrivelse for ’co-

creation’ platformen, samt landegruppens oplæg til ændringer i børneteaterpro-

jektet, besluttede styregruppen at: 

 Godkende ændringer i teaterprojekter. 

 Rette henvendelse til landegruppen vedr. ’co-creation’ platformen 

mhp. en uddybning af, hvordan det oprindelige fokus på co-

creation kan styrkes.    

 

5. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt  

 Ingen ansøgninger    

 

6. Til orientering:  

6a STATUS på indsatsområder BRIKS, Mellemøsten og bæredygtighed 

 Punktet blev udsat til næse møde. 

 

6b Evaluering strategiske begivenheder: Finn Juhl  

 Udenrigsministeriet forestår en evaluering af projektet. 

 

6c Status på Utzon 

 Kulturstyrelsen fremsender materiale til styregruppen. 

 

6d Liste over besøgsprogrammer  

 

 

7. Eventuelt  

 

 

Mødedatoer i 2013 

Tirsdag d. 10. dec. kl. 12 – 14.45 i Kulturstyrelsen.  

_______________________________________ 

 

 


