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Referat af møde i styregruppen for det internationale kultursamarbejde 

den 26. september 2017 kl. 14.00-16.00 i Kulturministeriets Departement 

 

Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og 

Kulturstyrelsen  

UM kunne orientere om, at Louise Bang Jespersen per 1. november træder ind i 

styregruppen.  

UM udtrykte stor tilfredshed med det planlagte kulturelle program i tilknytning til 

det danske formandskab i Europarådet. 

KUM og SLKS orienterede om mødet den 22. september med de danske huse og 

institutter i udlandet. Det blev aftalt, at der skulle ske en øget udveksling af 

erfaringer, best practices etc. Herunder at der skulle holdes to årlige fælles møder, 

det ene i tilknytning til det årlige internationale kulturseminar, som de danske huse 

og institutter fremover inviteres til.  

KUM og SLKS orienterede derudover om, at ministeren i uge 41 rejser til Japan som 

en del af en større delegation med kronprinsparret.  

 

3. Til godkendelse  

3a. Budget 2017 

3b. Tilskudsliste 2017 

 

Budget og tilskudsliste blev taget til efterretning. 

  

4. Behandling af indkomne ansøgninger  

4a. Markering af 100-året for Islands selvstændighed 

4.b. Ansøgning om rammebeløb fra Den Danske Ambassade i Finland 

i anledning af 100-året for de diplomatiske relationer ml. Danmark og 

Finland.    

 

4.a: Markering af 100-året for Islands selvstændighed  

Styregruppen afsatte en ramme på op til 500.000 kr. til kulturelle markeringer af 

100-året for Islands selvstændighed. SLKS udmønter rammen og forestår 

projektledelsen. 

Deltagere:  

 

Karin Marcussen, Kulturministeriet 

Ane Vibe Jensen, Kulturministeriet 

Malene Bøgesvang, Udenrigsministeriet 

Hans Christian Aaskov, Udenrigsministeriet 

Lone Ravn, Slots- og Kulturstyrelsen 

Lars Theil Münster (ref.), Slots- og Kulturstyrelsen  

 



 

 

2 

Styregruppen understregede, at bevillingen hovedsageligt skal bruges til dansk-

islandske samtidskunstneriske samarbejdsprojekter, der kan foregår i begge lande. 

Der må meget gerne være et historisk perspektiv til stede, men der skal også være 

et fremadrettet perspektiv, der sætter fokus på, hvordan det dansk-islandske 

samarbejde er i dag, hvordan ser vi på hinanden, hvad kan vi lære af hinanden etc. 

Styregruppens bevilling kan derimod ikke gå til at støtte historisk orienterede 

projekter i Danmark.  

Det undersøges om der er mulighed for også at søge midler i nordisk regi.  

 

 

4b: Ansøgning om rammebeløb fra Den Danske Ambassade i Finland i anledning af 

100-året for de diplomatiske relationer ml. Danmark og Finland  

Styregruppen besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. Ambassaden opfordres 

i stedet til at søge tilskudsmidler til de enkeltstående kulturprojekter. Det blev 

aftalt, at styrelsen kontakter ambassaden med henblik på rådgivning i forhold til 

evt. fremtidige ansøgninger. 

 

 

5. Til orientering 

 5.a Forslag om tysk-dansk kulturelt venskabsår 2020 

5.b Oversigt over midler forbrugt i Japan og Kina 

5.c. Revideret projektbeskrivelse ang. 100-års fejringen af de 

baltiske landes selvstændighed 

 

KUM orienterede om et evt. tysk-dansk kulturelt venskabsår i 2020. 

Styregruppen orienterede sig i oversigten over midler forbrugt i Japan og Kina. 

Styregruppen orienterede sig i DKI’s reviderede projektbeskrivelse ang. 100-års 

fejringen af de baltiske landes selvstændighed. Styregruppen så gerne, at styrelsen 

sammen med ambassaden blev mere involveret i projektet og indgik i en egentlig 

projektgruppe sammen med DKI. Styregruppen så ligeledes gerne en mere udfoldet 

kommunikationsplan med et overordnet budskab og evt. logo. Styrelsen følger op 

og tager kontakt til DKI.    

 

6. Til diskussion 

 6.a bevilling til Chile til rejse-designudstilling i Syd- og Mellemamerika   

 

Styregruppen besluttede at annullere tilsagnet.   

 

6. Eventuelt  

UM nævnte, at der var en efterspørgsel blandt repræsentationerne i Latinamerika 

efter en rejseudstilling om dansk design: Styrelsen vil spørge den designfaglige 

enhed i styrelsen ang. mulighederne for at udarbejde en digital version af en 

designudstilling, som ville kunne bruges til formålet. Styregruppen afsatte 200.000 

kr. til en digital fotograferet version af en eksisterende designudstilling i Kanazawa i 

Japan. SLKS vil afsøge mulighederne i den forbindelse.   

 

Styregruppen diskuterede processen omkring godkendelse af projektgrundlag for 

IKP-satsningerne inden for de strategiske geografiske indsatsområder. Det blev 
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besluttet, at styregruppen diskuterer projektgrundlagene for indsatserne på 

styregruppemøde den 2. nov. og samtidig kommer med en indstilling vedr. 

økonomien for de enkelte indsatser. Herefter fremlægges projektgrundlag for IKP 

på panelets møde den 7. dec. Styregruppen afgiver herefter deres endelige 

bevillinger til indsatserne på et ekstraordinært møde medio december. Den 

konkrete dato for dette møde fastlægges snarest muligt.   

 

 

 

7. Næste møde 

Næste møde i Styregruppen er den 2. nov. 2017. 

 


