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Tilsagn om driftstilskud til Den Frie Udstillingsby gning for 2014-2017 
 
Tilskuddets størrelse og bevillingsgrundlag 
Statens Kunstråds Billedkunstudvalg har på baggrund af indsendt ansøgning bevilget et driftstilskud til 
Den Frie Udstilling på 2.400.000 kr. i 2014. Der vil blive ydet et tilsvarende tilskud for årene 2015 – 
2017, med forbehold for finanslovens og det kulturelle udlodningsaktstykkes vedtagelse i de 
pågældende år. 
 
Bevillingen er givet i henhold til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning LOV nr 457 af 
08/05/2013. Tilskuddet administreres af Kulturstyrelsen. 
 
Forudsætning for bevillingen er, at Den Frie Udstillingsbygning - ud over udstillinger afholdt af 
sammenslutningen Den Frie - afholder udstillinger med minimum tre 
kunstnersammenslutninger/kunstnergrupper årligt fra og med 2015. Heraf skal mindst en udstilling 
være af en kunstnersammenslutning.  
 
Det er endvidere en forudsætning, at der ikke opkræves udstillingsgebyr af de udstillende kunstnere. 
 
Udstillingsprogram skal indsendes til Kulturstyrelsen forud for hvert bevillingsår. 
 
Udbetaling af tilskuddet  
Kulturstyrelsen udbetaler tilskuddet forud i 4 rater om året á 600.000 kr. til Den Frie 

Udstillingsbygnings Nemkonto.   

 

Tilskuddet er oplysningspligtigt og bliver indberettet til SKAT. 
 
Tilskudsforudsætninger 
Der knytter sig følgende tilskudsforudsætninger for driftstilskuddet: 

Juridiske forhold 

Den Frie Udstilling bedes fremsende foreningens vedtægter til Kulturstyrelsen, herunder ændringer i 
vedtægterne. De af bestyrelsen godkendte vedtægter bedes fremsendt snarest. 

Den Frie Udstilling 

Kirse Junge-Stevnsborg 

Oslo Plads 1 

2100 København Ø 
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Økonomiske forhold 

Tilskuddet ydes på baggrund af den indsendte ansøgning af den 25. oktober 2013, herunder budget 
for 2014-2017.  
 
Den forelagte finansieringsplan af 25.10.2013 indeholder imidlertid indtægter, som på 
ansøgningstidspunktet endnu ikke var opnået. Kulturstyrelsen finder dette bekymrende, og ønsker 
afklaring af situationen såfremt de forventede indtægter ikke opnås. 
 
Ministeren har i sin overdragelse af bevillingen til Billedkunstudvalget bedt udvalget og Kulturstyrelsen 
om at følge den nye struktur på Den Frie Udstillingsbygning tæt, og har i den forbindelse bedt om, at 
det ved den kommende godkendelse af udstillingsbygningens vedtægter påses, at Den Frie Udstilling 
(sammenslutningen) sikres adgang til at udstille i bygningen evt. gennem en vedtægtsbestemmelse. 
 
På baggrund af ovenstående ønsker Kulturstyrelsen et møde med Den Frie Udstillingsbygning hurtigst 
muligt i februar 2014.  
 
Revision og regnskab 
Den Frie Udstillingsbygning skal senest den 1. juli 2015 fremsende en årsrapport for 2014 til 
Kulturstyrelsen. Den Frie Udstillingsbygning er i den forbindelse omfattet af retningslinjerne i 
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.  
 
Tilbagebetaling af tilskud 
Statens Kunstråds Billedkunstudvalg forbeholder sig ret til at kræve udbetalte tilskud tilbagebetalt helt 
eller delvist, i tilfælde af, at Den Frie Udstilling ikke overholder de tilskudsforudsætninger, der fremgår 
af dette brev samt ovenstående bekendtgørelse. 
 
Generelle disponeringsregler 
Den Frie Udstilling skal i forbindelse med anvendelsen af tilskuddet generelt tage skyldige 
økonomiske hensyn. 
 
Kulturstyrelsen vil på et senere tidspunkt eventuelt vende tilbage vedrørende yderligere relevant 
information om tilrettelæggelsen af Kulturstyrelsens tilsyn. 
 

Kreditering  

Den Frie Udstilling bedes kreditere Statens Kunstråds Billedkunstudvalg i forbindelse med 

offentliggørelse og præsentation af aktiviteter, hvortil der er modtaget tilskud. Logo og designguide 

findes på www.kunst.dk/kreditering . 

 

Vil du vide mere?  

På Kulturstyrelsens hjemmeside http://www.kulturstyrelsen.dk har vi samlet oplysninger om bl.a. 

lovgivning, hjemmelsgrundlag, gældende revisions- og regnskabsbestemmelser, budget- og 

regnskabsmodeller, tjeklister for årsrapporter og andre relevante dokumenter for Den Frie 

Udstillingsbygning.  
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Den Frie Udstillingsbygning bedes meddele ændringer i kontaktoplysninger og stamoplysninger til 

Kulturstyrelsen. 

 

Kontakt venligst undertegnede, hvis I har spørgsmål til dette brev. Ved henvendelse bedes j.nr. oplyst. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Theis Petersen 

Konsulent 
 
Kunststyrelsen 
Dir. tlf. 33 74 45 34 
E-mail: tpe@kulturstyrelsen.dk 
 

 


