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Dagsorden for møde i styregruppen for det internationale kultursamarbej-

de den 5. maj 2015 kl. 12.15 – 14, i Kulministeriets departement. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Kultur-

styrelsen 

 

Udenrigsministeriet:  

 Arktis-udstillingen er ved at være færdig.  

 Sidste uge afholdt Udenrigsministeriet en konference om mediefrihed i 

skrøbelige stater og udviklingslande, der var omkring 100 deltagere. Arran-

gementet var meget vellykket. 

 

Kulturministeriet: 

 D. 21. april afholdt Kulturministeriet en konference om nordisk kulturud-

veksling med NORDIC COOL 2013 som reference. Der var 75 deltagere fra 

de nordiske lande. Deltagerne udtrykte en generel enighed om, at det gav 

god mening at samarbejde om kulturudveksling mellem de nordiske lande.  

 

 Nordisk Minister Råd holder møde på Færøerne i næste uge. 

 

 Kulturministeriet er i gang med at forberede møde i Det Internationale Kul-

turpanel d. 22. maj. På mødet bliver vidensdelingskatalog om bæredygtig-

hed og vidensdelingskatalog om børn og unge præsenteret.  

 

Kulturstyrelsen: 

 Kulturstyrelsens nye direktør Jesper Hermansen startede 1. februar. Områ-

dedirektør Poul Bache stoppede i sidste uge. Direktionen består nu af Je-

sper Hermansen, Carsten Topholt Larsen og Morten Lautrup-Larsen. 

 

 Kulturstyrelsen forbereder ny rammeaftale med departementet.  

 

Deltagere:  

Karin Marcussen, Kulturministeriet 

Ane Vibe Jensen, Kulturministeriet 

Samuel Magid, Udenrigsministeriet 

Hans Christian Aaskov, Udenrigsministeriet 

Lone Ravn, Kulturstyrelsen 

Ulla Rønberg, Kulturstyrelsen 

 

Afbud: 

Carsten Topholt Larsen, Kulturstyrelsen 

 

J.nr.:  
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 Status på designudstillingen Master and Icons: Udstillingen er på vej tilbage 

fra Sydamerika. Kulturstyrelsen har været i dialog med den danske ambas-

sade i Santiago mhp. at afklare ønsker fra ambassadens side. Det er beslut-

tet, at ambassaden fremsender et nyt oplæg til Kulturstyrelsen. Kultursty-

relsen har pointeret, at det er vigtigt at få interessetilkendegivelser fra de 

øvrige ambassader i regionen. 

Udenrigsministeriet spurgte ind til, hvorvidt der skulle laves en evaluering 

af forløbet omkring udstillingen (opstart, visning og videre rejse). Det blev 

besluttet, at Kulturstyrelsen laver en rundspørge blandt aktører mhp. en 

evaluering af dels det faglige udbytte, dels det processuelle forløb. 

Kulturstyrelsen bemærkede hertil, at Statens Kunstfond, projektstøtteud-

valg design, har udtrykt ønske om at udvikle en designudstilling, der er i 

udgangspunktet er tænkt som en udstilling, der kan rejse. Kulturstyrelsen 

har udarbejdet et oplæg til SKF i den forbindelse.  

   

 Status på udstillingen Crafts Collection: Statens Kunstfond havde indsendt 

en ansøgning til styregruppen ang. udstillingens visning i Rio. Det fremgik 

imidlertid ikke af ansøgningen, hvor i Kulturstyrelsen ressourcerne til pro-

jektet skulle allokeres. Ansøgningen blev derfor trukket tilbage. Kunstfon-

den udarbejder i stedet udvekslingsprogrammer med danske og brasilian-

ske kunstnere. Projektet er støtte med tilskudsmidler fra styregruppen.  

 

 

3. Til orientering 

 

3a Budget og foreløbigt regnskab 2015 (bilag 1)  

 

Kulturstyrelsen bemærkede indledningsvist ift. regnskabet 2014, at uforbrugte mid-

ler på ambassaderne ikke kan opgøres, da ikke alle regnskaber er modtaget.  

 

Kulturstyrelsen: der er lavet en ny opstilling af regnskabet, bilag 1.  

 

Udenrigsministeriet spurgte ind til et overforbrug på 1.4 mio. kr. fra tidligere år. 

Kulturstyrelsen oplyste ifølge Carsten Topholt Larsen, at der er fundet en løsning, 

der ikke kommer til at påvirke styregruppens midler.  

 

Udenrigsministeriet spurgte, om Kulturstyrelsen kan sende et regnskab pr. 

31.12.2014 samt give forklaringer på de poster, hvor UM har stillet spørgsmål. Kul-

turstyrelsen fremsender, når dette haves.  

 

Det blev besluttet at skære 50.000,- kr. i kulturseminar og annullere tilskuddet på 

100.000,- kr. til information og web. Det blev endvidere besluttet, at man i august 

reviderer beløbet afsat til officielle begivenheder.  

 

 

3b Tilskudsliste 2015 (bilag 2) 

 

3c  Carl Nielsen puljen, fordeling (bilag 3) 
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4. Til diskussion og beslutning  

 

4a  Kulturseminar 2015 (bilag 4, 4a) 

 

Programmet blev gennemgået og tilrettet ift. indkomne kommentarer fra Kulturministeriet og 

Udenrigsministeriet. Ny mødedato start juni skal findes.  

 

4b Kriterier for tildeling af støtte (bilag 5, 5a) 

 

Styregruppen godkendte oplægget om tildeling af støtte. Styregruppen besluttede at have 4 

årlige ansøgningsrunder. Styregruppen bad Kulturstyrelsen om at revidere oplægget.  

 

Kulturministeriets bemærkede, at det under kriterier skulle fremgå, hvorledes projekter kom-

mer kunstnerne til gode.  

 

Udenrigsministeriet bemærkede, at det ikke er nye kriterier, der er redegjort for i den nye be-

skrivelse af tildeling af støtte. Det er gældende kriterier, der er udfoldet. Desuden blev det 

bemærket, at det ikke er en pulje, der beskrives. Det er proces samt kriterier i relation til til-

deling af støtte.  

 

  

5. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt  

 

6. Status på igangværende projekter 

 

6a Japan 2017 (bilag 9, 9a) 

 

6b Liste over besøgsprogrammer (bilag 10) 

 

 

7. Eventuelt  

 

Mødedatoer i 2015: 

Ny dato foreslået: 3. juni kl. 8 - 9 

Fredag d. 23. okt. kl. 13 - 15 

Onsdag d. 9. dec. kl. 13 - 15 

 

 


