Fællesmøde for bestyrelserne i De Regionale Kunstfonde
d. 6. maj 2019
Kl. 10 - 15
Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2

REFERAT

Mødedeltagere
Bestyrelsen for Den Jyske Kunstfond: Frank Panduro (formand), Trine Jakobsen, Marianne Kalb og Lars
Sennels.
Bestyrelsen for Øernes Kunstfond: Mette Blum Marcher (formand), Jacob Soelberg og Sara Smed.
Slots- og Kulturstyrelsen: Gitte Smed, Kristina Kold og Sabrina Højbjerg (referent).
Dagsorden
1. Velkomst ved formændene Mette Blum Marcher og Frank Panduro
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
4. Introduktionsrunde
5. Status på regionerne
6. Evaluering af første uddelingsrunde
7. Besøg af kulturminister Mette Bock
8. Oplæg fra Seismonaut
9. Evt.
Referat
1. Velkomst ved formændene Mette Blum Marcher og Frank Panduro
- Formændene bød velkommen.
2. Godkendelse af dagsorden
- Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
3. Økonomi
- Bestyrelserne blev orienteret om den økonomiske ramme for Den Jyske Kunstfond og Øernes
Kunstfond.
4. Introduktionsrunde
- Der blev afholdt en kort introduktionsrunde.
5. Status på regionerne
- Bestyrelserne blev orienteret om regionernes interesse i, at indtræde i bestyrelserne i Den Jyske
Kunstfond og Øernes Kunstfond. Den Jyske Kunstfond har fået to nye bestyrelsesmedlemmer.
Lars Sennels, der er indstillet af Region Nordjylland, og Dorte West, der er indstillet af Region
Midtjylland.

-

Derudover præsenterede styrelsen regerings vækstplan for de kreative erhverv, hvor der lægges
op til at lave to årlige match making arrangementer mellem erhvervslivet og kunst og
kulturbranchen. Disse arrangementer forslås forankret hos De Regionale Kunstfonde.

6. Evaluering af første uddelingsrunde
- Bestyrelserne evaluerede på, og udvekslede erfaringer fra, deres første uddelingsrunde. Først
og fremmest var bestyrelserne tilfreds med den bredde der havde været i de indkomne
ansøgninger. Bestyrelserne ville gerne have fælles retningslinjer for hvornår bestyrelserne skulle
godkende ændringer i ansøgningerne, og godkendte vedlagte bilag.
7. Besøg af kulturminister Mette Bock
- Ministeren startede med at præsentere visionerne for De Regionale Kunstfonde. Intentionen er
at stat, kommune og de private aktører skal spille sammen, og det særligt er iværksætteri der
skal understøttes. Ministeren og bestyrelsesmedlemmerne drøftede også mulighederne for at få
flere partnere med i fondene (eksempelvis regionerne eller private fonde).
- Herefter præsenterede bestyrelserne deres visioner for fondenes fremtid. Bestyrelserne ønsker
særligt få flere erhvervspartnere på banen, og Øernes Kunstfond fremhævede at de særligt
ønsker at styrke vækstlaget i kulturlivet på Sjælland og om de omkring liggende øer. Mette Blum
Marcher tilføjede i øvrigt, at hun efterlyste en strategi fra både Christiansborg og den kommende
minister, omkring de øvrige regioners forpligtelser og involvering i De Regionale Kunstfonde for
ikke at skævvride kulturen.
8. Oplæg fra Seismonaut
- Kommunikations- og analysebureauet Seismonaut præsenterede deres forundersøgelse. Deres
opgave var at gennemføre en forundersøgelse med henblik på at skabe større kendskab til,
hvordan kunstneriske iværksættere bedst støttes i deres område i relation til potentialer og
støttebehov.
9. Evt.
- Der var ingen punkter under evt.
Sabrina Højbjerg

