
REFERAT 

Slots- og Kulturstyrelsen 
 
 
H. C. Andersens Boulevard 2 
DK-1553 Copenhagen V 
 
Ida Fuglsang-Damgaard 
Fuldmægtig, ADKI 
Mail: ifd@slks.dk  
Tlf: +45 33 74 45 24 

Beslutningsreferat for møde i styregruppen for det internationale kultur-

samarbejde d. 18. februar 2019 

 

Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, lokale 1, 5. sal 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt.  

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og Kultur-

styrelsen  

UM orienterede om, at puljen til Public Diplomacy midler for 2019 er blevet uddelt. 

UM orienterede om arbejdet med den fællesnordiske brandingindsats. 

KUM orienterede om arbejdet i Det Internationale Kulturpanel og M’s deltagelse i IKP-

arrangementer i Texas og Aalborg.  

 

3. Til godkendelse - budget og tilskudsliste 2018 og 2019 

Budget og tilskudsliste godkendt for 2018 med mindre kommentarer.  

 

Det blev besluttet, at der til budget for 2019 skal tilføjes en kolonne, hvor det angi-

ves hvor meget der overføres til 2020. 

 

Tilskudsliste og budget for 2019 blev godkendt med mindre rettelser. 

 

Det blev besluttet, at der i tilskudsoversigten fremover skal tilføjes en kolonne ved 

IKP Strategiens Indsatsområder med en beskrivelse af rammebevillingernes anven-

delse på projekter / begivenheder.  

 

Morten orienterede om anvendelse af bevillinger til HKH Kronprinsessens deltagelse 

i Austin og Huston.  

 

4. Behandling af indkomne ansøgninger 

Indstilling til fordeling af rådighedsbeløb 2019 blev godkendt med enkelte rettelser.  

 

Indstilling til ansøgning fra ambassaden i Beirut blev godkendt med afslag på an-

søgning.  

 

Indstilling til ansøgning fra ambassaden i Cairo blev godkendt med tilsagn på 

131.096,30 DKK. 

 

5. Til drøftelse – bevilling af ramme til dansk-tysk venskabsår 2020 

Søren Krogh orienterede om Det Internationale Kulturpanels satsning i Tyskland og 

venskabsåret 2020, herunder refleksionerne over samarbejdet med fonde og spon-

sorer. 

 

Deltagere:  

 

Karin Marcussen, Kulturministeriet (KUM) 

Ane Vibe Jensen, Kulturministeriet 

Louise Bang Jespersen, Udenrigsministeriet (UM) 

Hans Christian Aaskov, Udenrigsministeriet 

Lone Ravn, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) 

Agnethe Skovbye Nissen (SLKS) 

Ida Fuglsang-Damgaard, ref.  (SLKS) 
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6. Til beslutning  

Det blev besluttet, at den fælles faglige udflugt i forbindelse med Kulturseminariet 

2019 går til Jylland og er for lokalansatte. Det blev besluttet, at kulturseminariets 

overskydende midler for 2018 overføres til budgettet for 2019.   

 

7. Til orientering - oplæg til plancheudstilling til ambassader 

SLKS orienterede om plancheudstillingen.   


