Vedtægter for
Kulturelt Samråd i Ringkøbing-Skjern
kommune
§1 Formål
Kulturelt Samråd har til formål at fremme, koordinere og informere om
kulturelle aktiviteter i Ringkøbing-Skjern kommune. Samtidig arbejder
Samrådet for en øget kommunikation mellem kunstnere, formidlere, publikum
og politikere.
Kulturelt Samråd i Ringkøbing-Skjern kommune skal medvirke til at udvikle,
støtte, stimulere og styrke et bredt og varieret kulturliv i kommunen som
helhed.
Kulturelt Samråd i Ringkøbing-Skjern kommune har til opgave:
 At være koordinerende og inspirerende bindeled mellem lokale foreninger
med kulturelle formål, kulturinstitutioner og kommunens Kultur- og
fritidsudvalg.
 At formidle kendskabet til støttemuligheder og foreliggende ressourcer.
 At danne rammen om en løbende debat, der skal tjene til inspiration og
samarbejde.
 At deltage aktivt i formuleringen af kulturpolitikken i kommunen.
 At fungere som sparringspartner for tilsluttede medlemmer af Samrådet og
Kultur- og fritidsudvalget.
 At støtte nyskabende tiltag på kulturområdet
 At virke for tilvejebringelse af projekter der er egnede til at danne ramme om
kulturelle aktiviteter.
§2 Medlemskab
Enhver kulturaktør, forening eller kulturinstitution (i det følgende benævnt
foreninger) med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune, som fortrinsvis har
kulturelle formål, kan tilslutte sig Samrådet.
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Anmodning om medlemskab kan ske til formanden, og behandles ved
førstkommende bestyrelsesmøde.
§3 Repræsentantskabet
Består af én repræsentant for hver af de tilsluttede foreninger.
§4 Repræsentantskabsmøde
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde 1 gang årligt, så vidt muligt
inden udgangen af februar måned og senest 1. april. Hertil indkaldes med 21
dages varsel pr. brev/mail samt ved annoncering. Dagsordenen skal indeholde
følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg
a. Bestyrelse og suppleanter (jfr. §7)
b. Revisor og revisorsuppleant (Jfr. §10)
6. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage inden mødet.
§5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes såfremt mindst ¼ af de tilsluttede ”foreninger” fremsender begrundet
begæring herom.
§6 Afstemninger og valg
Beslutninger på repræsentantskabsmøde sker ved simpel stemmeflertal;
undtaget herfra er vedtægtsændringer samt beslutning om Samrådets opløsning
(jfr. §11) Hver af de fremmødte repræsentanter har en stemme. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
§7 Bestyrelsen
Bestyrelsen for Kulturelt Samråd består af 7 medlemmer, som er valgt af
repræsentantskabet. Valgbare er medlemmer af repræsentantskabet. Valget
gælder for 2 år, idet henholdsvis i ulige år vælges 4 og i lige år 3.
Repræsentantskabet vælger desuden årligt 2 suppleanter.
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Referat fra bestyrelsens møder sendes til bestyrelsens medlemmer og er
tilgængelige for Samrådets medlemmer.
Samrådet tegnes af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen hæfter alene med Samrådets formue.
§8 Konstituering
Bestyrelsen for Kulturelt Samråd konstituerer sig med formand, næstformand
og kasserer, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§9 Udvalg
Bestyrelsen for Kulturelt Samrådet kan nedsætte udvalg til specielle opgaver: I
disse udvalg skal mindst ét medlem af bestyrelsen have sæde; men udvalgene
kan sammensættes af såvel medlemmerne af Kulturelt Samråd som ikke
medlemmer.
§10 Regnskab
Der udarbejdes hvert år inden udgangen af januar måned (efterfølgende år)
regnskab for Kulturelt Samråd, og regnskabet påtegnes af den valgte revisor.
Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskabet indsendes i underskrevet stand med eventuelle bemærkninger og
påtegninger til Ringkøbing-Skjern kommune, og Kultur- og Fritidsudvalget.
Der vælges hvert år 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
§11 Vedtægtsændringer og opløsning
Til vedtægtsændringer eller opløsning af Kulturelt Samråd kræves et flertal på
2/3 af de på et repræsentantskabsmøde afgivne stemmer. For at mødet skal
være beslutningsdygtigt kræves dog:
a. At forslag til vedtægtsændringer eller forslag om opløsning fremgår af
mødeindkaldelsen.
b. At mindst halvdelen af de tilsluttede ”foreninger” er repræsenteret på mødet.
Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt
repræsentantskabsmøde med sædvanligt varsel. Dette er under alle
omstændigheder beslutningsdygtigt ved simpelt stemmeflertal.
Ved eventuel opløsning af Samrådet tilgår formuen til kulturelle formål efter
bestyrelsens beslutning.
§11a
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Godkendte vedtægtsændringer sendes til Ringkøbing-Skjern kommune til
orientering.
Vedtægterne er godkendt den 28. februar 2007
Ændringer til vedtægterne er vedtaget på ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, den 4. april 2018.
Ændringer til vedtægterne er vedtaget på ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, den 17. juni 2021.

