
Referat Live Art Danmark bestyrelsesmøde 19. november 2020 klokken 17.30 – 18.30 på Zoom.  
 
Tilstede: Matthias Borello, Mette Garfield Mortensen, Christina Papsø Weber, Camilla Sort og 
Henrik Vestergaard. Elise Waage-Petersen har meldt sig ud af bestyrelsen. Afbud Ellen Friis og 
Kristoffer Bramsen. 
 
1. Henrik Vestergaard ordstyrer og forfatter til dette referat.  

 
2. Ledelsesrapport og årsregnskab 19/20. Diskuteres. Camilla Sort ønskede en detaljeret 
gennemgang af Balancen på side 9. Den følger her: Omsætningsaktiver er aktiver, som 
virksomheder forventer at videresælge, opbruge eller omdanne til kontanter inden for et år. 
Tilgodehavender fordeler sig på tre poster: Andre tilgodehavender er folk der skylder os penge. 
Tilgodehavender moms er moms vi har til gode. Forudbetalte omkostninger er penge til projekter 
som overføres til kommende sæson. Likvide beholdninger er de penge vi har på kontoen 30/6 plus 
eventuelle udlæg. Den var høj 367825,- ved slutningen af i forrige sæson hvilket et sundhedstegn. 
 
3. Kort om 2019/ 2020: Kunstopskrifter, Live Art for Børn, Kaputt, Live Art für Kinder og Corona. 
Der er samlet set blevet gennemført 95 aktiviteter med over 7000 tilskuere i sæsonen. Det er en 
markant fremgang både i aktiviteter, og antallet, der har set dem. Aktivitetsrapporten bliver 
opdateret og en 3 års evaluering er på vej. 
 
4. Kort gennemgang af nuværende sæson: Gentofte, Folketeateret, Kampnagel etc. Bliver uddybet 
når Ellen er til stede ved næste møde.  
 
Fremtidige planer gennemgået: Live Art for Alle, Live Art for Børn 2021 (Århus Teater eller CC 
eller), bog, Playing Up Færøerne, Nordnorge, Grønland) pt set foråret 2021 sådan ud. 
 

 
 
 
5. Ansættelse af ny producent Lars Vind-Andersen er et hit!  Vi bliver desuden bedre til at 
kommunikerer vores måltal og succeser ud. Overvejer fortsat at ansætte en kommunikator eller 
PR-praktikant. Årsrapport deles op med noget info grafik / Ikoner med tal og indholdsbeskrivelse. 
Det må gerne være lækkert. Online version eventuelt gerne med videoer med børns reaktioner. 



 
6. Visionsdag 2021? Hvad skal vi satse på? Hvor vi ser os selv om 4 år. Er drømmen er stadig at 
blive Danmarks ”LADA” (London) eller ”Le Lieu” (Quebec)? Bestyrelsen blev enige om at De to 
ledere først skal være tættere på hinanden før det giver menig at åbne for bestyrelsen. Men gerne 
et visionsmøde en halv weekend i foråret. Eventuelt i forbindelse med fysisk Generalforsamling til 
marts 
 


