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10. juni 2014 
 
Dagsorden for møde i styregruppen for det internationale kultursamarbej-

de den 21. maj 2014 kl. 9 – 11 i mødelokale 1, stuen, Kulturstyrelsen. 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Kultur-

styrelsen 

 
 
3. Til godkendelse 

 
3a Posteringer 2013 (bilag 1, 1a, 1b) 
 
3b Budget og regnskab 2014, Tilskudsliste 2014, posteringer 2014 

(bilag 2, 2a, 2b, 2c) 
 
3d Kulturseminar 2014, program (bilag 3, 3a, 3b, 3c) 
 

4. Til diskussion og beslutning 

 
4a Styrket international presseindsats (bilag 4 – 4e) 
 
4b Paris: ”Passions Nordiques” 2016 (bilag 5, 5a) 
 
4c Design strategi, Wegner m.m. (bilag 6, 6a)  
 
4d Bevilling til Designmuseum Danmark (bilag 7 – 7f) 
 
4e Bevilling til Finn Juhl Projektet (bilag 8) 
  
 
5. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt  

 

 

 

Deltagere:  
Karin Marcussen, Kulturministeriet 
Christina Lassen, Udenrigsministeriet 
Lone Ravn, Kulturstyrelsen 
Ulla Rønberg, Kulturstyrelsen 
 
 

J.nr.:  
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6. Til orientering 

 
6a Eurovision (materiale uddeles på mødet) 
 
6b  Statsbesøg Kroatien, status (bilag 12) 
 
6c Statsbesøg Kina, rapport (bilag 13) 
 
6d Kina kultursatsning 2014-2015, status (bilag 14, 14a, 14b) 
 
6d Co-creation Brasilien (bilag 15) 
 

6e Liste over besøgsprogrammer  (bilag 16) 
 

 

7. Eventuelt  

 

 

 

Mødedatoer i 2014: 

 
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 
 

 

_______________________________________ 

 

 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Kulturstyrelsen foreslog flg. ændringer til dagsordenen: pkt. 6d. Co-creation Brasi-

lien behandles under dagsordenpunkt 4 og pkt 6e. Eurovision behandles under 
dagsordenpunkt 2.  
 
Dagsordenen med foreslåede ændringer blev godkendt. 
 
Ad 2. Meddelelser. 
 
Udenrigsministeriet: ingen meddelelser 
 
Kulturministeriet: ingen meddelelser 
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Kulturstyrelsen:  
• Kinasatsningen 2014-2015 har netop fået to store bevillinger: A.P. Møller 

og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilli-
get 5.6 mio. kr. til udvalgte projekter i satsningen (Vikingudstillingen, H.C. 
Andersen udstillingen samt børneteaterkompagnier). Desuden har Statens 
Kunstfonds legat- og projektstøtte udvalg for arkitektur bevilliget 500.000,- 
kr. til arkitekturudstilling samt seminar. 

 
Ad 3. Til godkendelse 

 
3a. De fremsendte posteringer blev drøftet. Det blev besluttet, at Kulturstyrelsen 
med intern økonomi drøfter, hvorledes der kan laves opstillinger i en overskuelig 
form, der fremviser selvstændigt regnskab på enkelte aktiviteter.  

 
3b. Budget og regnskab 2014 
Styregruppen udtrykte tvivl om sin rolle fsva. Godkendelse af budget og regnskab, 
herunder mere specifikt om budget og regnskab alene skal forelægges til Styre-
gruppens orientering. Det blev besluttet, at Kulturstyrelsens chefjurist udarbejder 
et notat, der præcist beskriver styregruppens rolle. 
 
3d. Kulturseminar 2014  
Det fremsendte forslag til program blev drøftet. Det blev besluttet, at Kulturstyrel-
sen sender et revideret program ud til styregruppen til godkendelse, samt at styre-
gruppen efter behov kan mødes d. onsdag d. 18. Juni for at gennmgå det endelige 
program. 

 
Ad 4. Til diskussion og beslutning 

 
4a. Styrket international presseindsats 
Med årets udgang udløber bevillingen for styrket international presseindsats på Kul-
turministeriets område. Med udgangspunkt i det fremsendte materiale drøftede sty-
regruppen, hvorvidt styregruppen skal afsætte nye midler (300.000,- kr.) til 
formålet. Styregruppen valgte at foretage interne drøftelser i de respektive ministe-
rier, for herefter at træffe en beslutning. Punktet medtages på næste møde. 

 
4b. Passions Nordiques i Paris 
Styregruppen besluttede at udskyde en beslutning. Kulturministeriet ønsker at af-
vente de udmeldinger om rammer for regeringens samlede nordiske formand-
skabsprogram idet der i den forbindelse arbejdes med et konkret projekt om at vi-
dereføre og viderudvikle Nordic Cool-konceptet både med hensyn til det organisato-
riske set-up for den type fællesnordiske projektet og med hensyn til at igangsætte 
et konkret nyt projekt som f.eks. Det foreslåede i Paris. 
 
4c. Design strategi 
Det blev besluttet at afsætte en ramme på 100.000,- kr. til udvikling af en strate-
gisk indsats for promovering af dansk design.  
 
4 d. Bevilling Designmuseum Danmark 
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Det blev besluttet, at Designmuseum Danmark bedes indsende en ny ansøgning 
samt budget for projektet: vandreudstilling om dansk design til Sydamerika, idet 
projektet som skitseret i den oprindelige ansøgning, hvortil bevilling var givet, ikke 
længere gennemføres. Ansøgningen går ud til styregruppen i skriftlig behandling.  
 
4e. Bevilling til Finn Juhl projektet 
Styregruppen besluttede at bevillige 130.000,- kr. til løsning af problematik vedr. 
bordenes opstilling i Finn Juhl salen, New York.  
 
4f) Co-creation Brasilien 
Styregruppen besluttede at godkende udbetalingen af de forbrugte 52.000,- til Det 
Danske Kulturinstitut samt annullere restbeløbet på 47.839,50 kr.   
 
5. INTERNT PUNKT. Behandling af indkomne ansøgninger 
 
6. Til orientering 
 
De medsendte bilag til punkt 6 blev taget til orientering. 
 
 


