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Dagsorden for møde i styregruppen for det internationale kultursamarbej-

de den 14. maj kl. 13 – 15. i mødelokale 6, stuen, Kulturstyrelsen. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Kultur-

styrelsen 

 

3. Til godkendelse 

3a Revideret budget 2013 (bilag 1)  

 

3b Tilskudsliste 2013 (bilag 2)  

 

4. Til diskussion og beslutning 

4a INDSTILLING. Revideret program for kulturseminaret 2013 (bilag 3 + 3a) 

 

4b INDSTILLING. Mellemøsten (bilag 4) 

 

4c INDSTILLING. Sydkorea (bilag 5 + 5a) 

 

4d  INDSTILLING. Kina (bilag 6) 

 

4e INDSTILLING. Udarbejdelse af handlingsplan for kommunikation og information 

til repræsentationerne v. Morten Skovgaard Hansen (mundtligt) 

 

4f Henvendelse fra Det Danske Kulturinstitut og Den Danske Ambassade i Belgien 

 

5. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt   

5a Ansøgning fra ambassaden i Mexico (bilag 7 +7a + 7b) 

 

5b Ansøgning fra Det Danske Kulturinstitut (bilag 8 + 8a + 8b)  

 

6. Til orientering 

6a STATUS på indsatsområder BRIKS, mellemøsten og bæredygtighed, 

status på Finn Juhl v. Lone Ravn (mundtligt)  

Deltagere:  

Morten Skovgaard Hansen, Udenrigsministeriet 

Karin Marcussen, Kulturministeriet 

Annette Kornerup, Kulturministeriet 

Lone Ravn, Kulturstyrelsen 

Ulla Rønberg, Kulturstyrelsen 

 

Afbud:  

Eva Egesborg, Udenrigsministeriet 

 

J.nr.:  
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6b Evaluering strategiske begivenheder: Kennedy (bilag 9 + 9a + 9b) 

 

6c Redegørelse statsbesøg Chile (bilag 10)  

 

6d STATUS på Utzon (bilag 11)  

 

6e Evaluering på Mellemøstinitiativ: Workshop om kunst og kultur i det 

offentlige rum, 24. – 25. feb. (bilag 12) 

 

6f Notat fra Carl Nielsen Netværket til IKP (bilag 13) 

 

6g Liste over besøgsprogrammer (bilag 14) 

 

 

7. Eventuelt  

 

 

OBS: Nye mødedatoer i 2013 

Mandag den 19. juni kl. 14 – 16 i Kulturstyrelsen.  

 

Mandag d. 24. sept. Kl. 13 – 16 i Kulturstyrelsen. 

 

Mandag d. 10. dec. kl. 13 – 16 i Kulturstyrelsen.   

_______________________________________ 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Kultursty-

relsen 

Meddelelser fra Udenrigsministeriet: Den nye strategi for Center for Kultur og Udvi-

kling (CKU) er godkendt.  

 

Ad 3. Til godkendelse 

I forhold til budgettet for 2013, så resterer der 2 mio. kr. til forbrug for resten af 

året. 

 

Ad 4. Til diskussion og beslutning 

4a) Programmet til det årlige kulturseminar blev drøftet.  

 1. dagens oplæg fra museer blev drøftet. Det blev besluttet, at oplæggene 

skal være af 10 min. varighed, en „Speed-talk“, der kort og fokuseret skits-

erer, hvordan museet arbejder internationalt. Museerne bedes fremsende et 

kort notat (½side) der kan udsendes til seminarets deltagere forinden. No-

tatet skal kort fortælle generelt om museet. 

 1. dagens workshop blev drøftet. LR foreslog at lave workshop’en som et 

orienteringsløb. I hold skal deltagerne møde forskellige poster, hvor de skal 

give konkrete bidrag til handlingsplanen (tema 1). 
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 Af hensyn til orienteringsløbet blev det besluttet, at frokosten skal vare 1 

time. 

 Det blev drøftet, om det nordiske samarbejde skulle fylde mere end en case 

på 1. dagen. Det blev foreslået, at det nordiske samarbejde blev temaet for 

2. dagen.  

 Som keynote-speakere på 2. dagen pegede KM på ledere af større musik-

festivaler, da de ofte samarbejder med mange aktører, nationalt og interna-

tionalt.  

 Det udestår i givet fald at finde en anden case 2 til 1. dagen. Her blev „Kul-

tur og eksportfremme“ foreslået af MSH. 

  

Det blev beslutttet, at Kulturstyrelsen fremsender et nyt oplæg til program. 

 

4b) Styregruppen besluttede at godkende indstillingen fra Mellemøst-

arbejdsgruppen og afsætte et rammebeløb på 100.000,- kr. til afvikling af fase 2 af 

workshop-forløbet om kunst og kultur i det offentlige rum. 

 

4c) Styregruppen tog indberetningen fra Kulturstyrelsen om potentielle initiativer i 

Sydkorea til efterretning. Det blev bemærket, at Sydkorea virker som et område, 

hvor der kunne udvikles spændende tiltag. Styregruppen foreslog Kulturstyrelsen at 

bære forslaget om Sydkorea som satsningsområde ind i arbejdet med udførelsen af 

Det Internationale Kulturpanels (IKP) kommende handlingsplan. 

 

4d) Styregruppen besluttede at godkende instillingen fra Kina-landegruppen og 

afsætte et rammebeløb på 2 mio. kr. til aktiviteter under 2014-satsningen. Det blev 

pointeret, at midlerne udmøntes idet konkrete ansøgniner godkendes af styregrup-

pen. KM bemærkede, at der stadig mangler en fælles overskrift for satsningen.  

 

4e) MSH refererede til den dialog, han har haft med ambassaderne som opfølgning 

på uddeling af rådighedsbeløbene: ansøgerne har i flere tilfælde været i tvivl om, 

hvilke projekter, der kan søges støtte til, og hvilke projekter/temaer, der falder u-

denfor støtterammen. UR tilføjede, at hun ligeledes har haft den dialog med am-

bassaderne. Det blev besluttet, at Kulturstyrelsen følger op og sikrer: 

 puljebeskrivelse på nettet (også på engelsk). 

 præcisering af støtteområdet i indkaldelsen af ansøgninger.   

 præcisering i afslagsbreve af, hvilke puljer, ansøger i stedet kan søge.  

 

4f) Henvendelsen fra ambassaden og kulturinstituttet i Belgien til Kulturministeren 

blev drøftet. Der sendes et svarbrev fra Kulturministeren.  

 

Ad 5. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt  

 

Ad 6. Til orientering 

6a) LR referede fra åbningen og gav status på Finn Juhl-projektet i New York. Der 

er bl.a. ved at blive lagt sidste hånd på en bogudgivelse om hele projektet.  

 

6b – 6 e) De forskellige redegørelser blev taget til efterretning. 
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6f) Henvendelsen fra Carl Nielsen Netværket til IKP blev drøftet. Det blev besluttet, 

at Berlin fortsat skal have bevillingen udbetalt, som beskrevet i bevillingsbrevet, 

endvidere at styregruppen sender en indstilling med styregruppens betragtninger til 

IKP. Kulturstyrelsen laver et udkast, der sendes rundt til styregruppen. 

 

 

 

 


