De Regionale Kunstfonde

Slots- og Kulturstyrelsen

Den Jyske Kunstfond
Møde 1
Den 5. april 2022
Kl. 10 - 17
Sted: Herning, Fermaten

Hammerichsgade 14
1611 København V
Telefon 33 95 42 00
post@slks.dk
www.slks.dk

Deltagere: Jakob Bonderup (bestyrelsesleder), Trine Bang & Rikke Andersen
Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen: Gitte Beha Smed & Emma Vilstrup (referat)
Godkendt af bestyrelsesleder: 27. april 2022

Referat
1. Velkommen ved bestyrelsesleder Jakob Bonderup
Bestyrelseslederen bød velkommen og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Forretningsorden
Kommentar til § 2: Paragraffen skal ikke forstås indskrænkende. De forskellige bestyrelsesmedlemmer har hvert deres område af Jylland, hvorfor det er en fordel, at hvert medlem
kan udbrede kenskabet til Den Jyske Kunstfond. Dog er det bestyrelseslederen, der overordnet er tegner bestyrelsen over for offentligheden, herunder kommer med officielle udtalelser på vegne af fonden.
Kommentar til § 9, stk. 4: Paragraffen kan blive en udfordring, såfremt der ikke kommer
yderligere medlemmer af bestyrelsen.
Forretningsorden er vedtaget.
4. Økonomi
Bestyrelsen råder over 2,594 mio. kr. ved deres årlige uddeling.

Den Jyske Kunstfond, Hammerichsgade 14, DK-1611 Købehavn V, Tlf. +45 33 95 42 00, post@slks.dk

5. Orientering
Sekretariatet orienterede om status på et eventuelt samarbejde med regionerne. Derudover
orienterede sekretariatet også om, hvilke igangværende projekter den nye bestyrelse overtager fra den forrige bestyrelse. Sidst orienterede sekretariatet om den nye tilskudsportal,
som skal anvendes ved den kommende ansøgningsrunde.
6. Strategisk handlingsplan
Bestyrelsen påbegyndte deres arbejde med at formulere en strategisk handlingsplan og
drøftede en række pejlemærker, der skal ligge til grund for en ansøgningsvejledning til
fondens uddelingspulje. Bestyrelsen fastsatte:


at Den Jyske Kunstfond ikke yder tilskud til etablering af hjemmesider, undervisningsmateriale, studierejser og efteruddannelse



at puljens mindste ansøgningsbeløb er 50.000 kr.



at ansøgere skal budgettere med en egenfinansiering, der står i et rimeligt forhold
til ansøgningens samlede budget



at samarbejdspartneres medfinansiering skal indgå i ansøgningsmaterialet

Dernæst drøftede bestyrelsen puljens primære støttekriterier "høj kunstnerisk kvalitet" og
"nytænkning".
På baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejder sekretariatet en opsamling til brug for
fondens strategiske handlingsplan samt udkast til puljens ansøgningsvejledning.
7. Vedtagelse om ændringer i projekter
Bestyrelsen bemyndiger styrelsen til at godkende ændringer i projekter.
8. Meddelelser
Ingen meddelelser.

Næste møde finder sted den 25. oktober 2022.
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