Bestyrelsesmøde i Den Jyske Kunstfond
d. 10. marts 2020
Kl. 10 - 13
Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring
Mødedeltagere: Frank Panduro (formand), Trine Jakobsen, Marianne Kalb, Lars Sennels, Jakob
Bonderup og Dorte West
Fra sekretariatet: Sabrina Højbjerg (referent)
Referat
1. Velkomst ved formanden Frank Panduro
Formanden bød velkommen.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Økonomi
Sekretariatet orienterede om Den Jyske Kunstfonds økonomi i 2020, hvor der er 4.063 mio. kr. til
uddeling.
4. Orientering ved Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS orienterer om Vækstplan for Kreative Hverv)
Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om Vækstplan for de kreative hverv. Bestyrelsen var enige om,
at vurdering af digitale forretningsmodeller kræver specifikke kompetencer og drøftede derfor om
bestyrelsen kunne benytte sig af en ekstern sparringspartner til at vurdere ansøgninger, der
omhandler digitale forretningsmodeller. Bestyrelsen vil gerne være en medspiller i vækstplanen, og
er derfor klar til at øremærke midler til udvikling af digitale forretningsmodeller.
5. Kommissoriet for De Regionale Kunstfonde (strategiske overvejelser)
Bestyrelsen drøftede fondens strategisk handlingsplan med fokus på kriterier og partnerskaber.
Bestyrelsen var enige om, at et særligt fokus område er relevante partnerskaber og bæredygtige
forretningsmodeller. Derudover ønskede bestyrelsen at afprøve en pitch model ved næste
ansøgningsrunde. Styrelsen undersøger mulighederne for dette, og kommer med et oplæg.
6. Planlægning af fællesmøde med Øernes Kunstfond (evaluering af
matchmaking arrangementet)
Bestyrelsen evaluerede Den Jyske Kunstfonds matchmaking arrangement. Bestyrelsen var tilfredse
med samarbejdet med KulturERhverv, men ønsker at der skal være flere erhvervspartnere til næste
arrangement. Bestyrelsen var særligt tilfredse med de forskellige pitch-sessions, og ønsker at videreudvikle dette ved næste års arrangement.
7. Evt.
Det blev aftalt at uddelingsmødet i efteråret afholdes på Engelsholm hos Jakob Bonderup.
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