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Refusionsudvalget 

Møde nr. 2 

Mødedato: 4. december samt d. 13.og 14. december og d. 27.-28. januar 2018 

Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, SLKS Møderum 1, 5. sal, Showcase på 

Amagerbro Skole og i Komediehuset i Horsens. 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

Referatet er godkendt af udvalget d. 30. januar 2017.  

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden        

  

2. Behandling af ansøgninger om refusionsgodkendelse af forestillinger  

(fra fristen d. 1. november 2017)         

 

3.  Behandling af ansøgninger om refusionsgodkendelse af internationale gæstespil 

(løbende ansøgningsfrist)         

      

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

  

5. Eventuelt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  

 

2. Behandling af ansøgninger om refusionsgodkendelse af forestillinger  

(fra fristen d. 1. november 2017) 

 



 

Side 2 

Udvalget behandlede 65 ansøgninger. Udvalget besluttede at indkalde 48 til showcase. 

Udvalget godkendte 16 forestillinger på papiret. 1 forestillinger blev afvist, fordi de ikke 

kunne deltage i showcase, så udvalget derfor ikke havde mulighed for at vurdere 

forestillingerne.  

 

Inhabilitet:  

RTR.2017-0201 - Katrine Karlsen var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0144 - Trine Schlosser var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0164 - Tali Rázga var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0167 - Tali Rázga var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0195 - Katrine Karlsen var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0178 - Katrine Karlsen var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0193 - Katrine Karlsen var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0194 - Katrine Karlsen var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0184 - Trine Schlosser var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0157 - Stephan Pollner var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0148 - Katrine Karlsen var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

RTR.2017-0165 - Tali Rázga var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen. 

 

Som overfor nævnt inviterede udvalget 48 forestillinger til showcase. Af de fremmødte 

godkendte udvalget 11 forestillinger til showcase.  

 

3. Behandling af ansøgninger om refusionsgodkendelse af internationale gæstespil 

(løbende ansøgningsfrist)   

Udvalget godkendte alle ansøgninger.      

 

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

  

 

5. Eventuelt 

Der var ikke noget under eventuelt.  


