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Refusionsudvalget 

Møde nr. 1 

Mødedato: 27. august 2017  

Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, lokale 3.09. Spørge Jørgen  

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Katrine Karlsen, Lars Dammark, Tali Rázga, Stefan Pollner og Trine Schlosser 

 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Leila Munk-Jensen (referent). Henrik Wenzel Andreasen deltog i pkt. 1 og 2.  

 

Godkendt af udvalget den: d. 6. maj. 2017 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden        

  

2. Intro til arbejdet i Refusionsudvalget  

  

3. Godkendelse af forretningsorden og valg af formand      

  

4. Behandling af ansøgninger om refusionsgodkendelse af forestillinger  

(fra fristen d. 1. august 2017)         

 

5.  Kort evaluering af behandling af ansøgninger om refusionsgodkendelse af 

internationale gæstespil (løbende ansøgningsfrist)      

         

6. Mundtlige meddelelser til orientering (sekretariat m.fl.) 

  

7. Vedlagt til generel orientering:  

Skriftlig overlevering fra det foregående refusionsudvalg (inkl. tilbud om møde) 

       

           

8. Eventuelt 

 

 



 

Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  

 

2. Intro til arbejdet i Refusionsudvalget 

Udvalgssekretæren introducerede til udvalgsarbejdet.   

 

3. Godkendelse af forretningsorden og valg af formand 

Udvalget godkendte forretningsorden. Udvalgte valgte at konstituere Lars Dammark 

som formand.  

 

4. Behandling af ansøgninger om refusionsgodkendelse af forestillinger  

(fra fristen d. 1. august 2017) 

 

Udvalget behandlede 64 ansøgninger. Udvalget besluttede at indkalde 45 til showcase. 

Udvalget godkendte 16 forestillinger på papiret. 3 forestillinger blev afvist, fordi de ikke 

kan deltage i showcase, så udvalget har ikke mulighed for at vurdere forestillingerne.  

 

Inhabilitet:  

RTR.2017-0074 - Tali Rázga var inhabil pga. privat relation. 

RTR.2017-0057 - Stephan Pollner var inhabil pga. arbejdsrelation. 

RTR.2017-0059 - Lars Dammark var inhabil pga. arbejdsrelation. 

RTR.2017-0077 - Stephan Pollner var inhabil pga. arbejdsrelation. 

RTR.2017-0058 - Stephan Pollner var inhabil pga. arbejdsrelation. 

RTR.2017-0086 - Lars Dammark var inhabil var pga. arbejdsrelation. 

RTR.2017-0085 - Lars Dammark var inhabil var pga. arbejdsrelation. 

 

5. Kort evaluering af behandling af ansøgninger om refusionsgodkendelse af 

internationale gæstespil (løbende ansøgningsfrist)   

Udvalget besluttede at fortsætte med den løbende frist.      

 

6. Mundtlige meddelelser til orientering (sekretariat m.fl.) 

  

7. Vedlagt til generel orientering:  

 

Skriftlig overlevering fra det foregående refusionsudvalg (inkl. tilbud om møde) 

Punktet er flyttet til næste møde.  

 


