Vedtægter for Kulturrådet i Frederikssund
§ 1. Rådets navn
Rådets navn er: Kulturrådet i Frederikssund.
§ 2. Rådets formål
A. at være samlingssted for alle kulturelle foreninger og grupper i Frederikssund kommune
B. at fremme, støtte og koordinere initiativer til kulturelle aktiviteter i Frederikssund kommune
C. at være talerør for de kulturelle foreninger og grupper i Frederikssund kommune, og søge at påvirke
Frederikssund kommunes kulturpolitik til gavn for kulturlivet i kommunen
D. at støtte og rådgive kulturelle foreninger og grupper, som ønsker at søge økonomisk bistand fra kultur- og fritidsudvalget samt folkeoplysningsudvalget
E. at knytte kontakter til kulturlivet i Frederikssunds nabokommuner samt på regionsplan, nationalt og
internationalt plan
F. at informere om kulturelle aktiviteter i Frederikssund kommune
G. at virke for tværgående aktiviteter mellem de kulturelle foreninger og grupper og i forhold til andre
foreninger.
§ 3. Rådets medlemmer
A. Alene kulturelle foreninger/grupper i Frederikssund kommune kan være medlem af rådet, dvs. foreningen/gruppen skal være lokalt forankret og at dens hovedsigte skal være kulturelt; foreninger/grupper, der kan optages i fællesorganisationer på sports- og spejderområdet samt politiske organisationer, kan ikke optages
B. Foreninger/grupper kan optages som medlemmer, hvis bestyrelsen skønner, at der er tale om en
kulturel forening/gruppen og foreningen/gruppen indbetaler det fastsatte kontingent.
§ 4. Rådets hjemsted
Kulturrådet i Frederikssund er hjemmehørende i Frederikssund kommune, og rådets adresse er den samme
som formandens.
§ 5. Indmeldelse og kontingent
Ved indmeldelse i Kulturrådet i Frederikssund betales et kontingent.
Kontingent betales for et år ad gangen og skal være indbetalt senest den 10. marts.
§ 6. Hæftelse og formue
Rådets medlemsforeninger og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af rådet indgåede forpligtelser. Rådets medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for rådet, ud over kontingentforpligtelsen.
§ 7. Bestyrelsen
Bestyrelsen skal have syv medlemmer, og ingen forening/gruppe kan beklæde mere end én bestyrelsespost.
Hertil vælges mindst én og højst tre suppleanter.
Formanden vælges af repræsentantskabet. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær samt tre ordinære medlemmer.
Bestyrelsen er først beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.
§ 8. Tegningsregler
Rådet tegnes i daglige forhold ved underskrift af formanden - ved større køb, salg, leje og pantsætning dog
af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen er herudover bemyndiget til:
• At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over
foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender
• At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
• At meddele prokura.
§ 9. Afstemningsregler

Almindelige beslutninger i bestyrelsen og repræsentantskabet træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Vedtægtsændringer foretages af repræsentantskabet. Vedtægtsændringer forudsætter, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet kan tiltræde ændringen.
Der er kun én stemmeberettiget pr. forening.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt hverken i bestyrelsen eller repræsentantskabet.
§ 10. Ordinært repræsentantskabsmøde
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i marts måned og indkaldes skriftligt med tre ugers varsel til
medlemsforeningerne/medlemsgrupperne.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af det reviderede regnskab (som følger kalenderåret)
7. Behandling af indkomne forslag (skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest otte

dage før repræsentantskabsmødet)
8. Valg af formand for to år (i lige år)
9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (tre i lige år, tre i ulige år)
10.
11.
12.
13.

Valg af mindst én, højst tre suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.
§ 11. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis bestyrelsen ønsker det, eller når mindst
1/3 af medlemsforeningerne indsender skriftlig anmodning derom til formanden. Forhandlingsemnet,
der skal være begrundet, skal fremgå af anmodningen.
Indkaldelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske skriftligt til hver medlemsforening/ medlemsgruppe med tre ugers varsel. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen.
§ 12. Forpligtelser
Alle henvendelser og indberetninger fra medlemsforeningerne/medlemsgrupperne skal ske til formanden for
rådet, med mindre bestyrelsen beslutter andet.
Det påhviler medlemsforeningerne/medlemsgrupperne at holde rådet underrettet om navn, adresse, telefonnummer og om muligt e-mailadresse på foreningens/gruppens formand samt foreningens web-adresse.
Det påhviler endvidere medlemsforeningerne/medlemsgrupperne ved tilrettelæggelsen af udadvendte arrangementer at underrette rådet herom, jf. § 2, f.
§ 13. Rådets nedlæggelse
Nedlæggelse af rådet kan kun ske på et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde og forudsætter, at
mindst halvdelen af medlemsforeningerne/medlemsgrupperne er repræsenteret samt at mindst 5/6 af de
fremmødte stemmer derfor.
Ved nedlæggelse af rådet fordeles formue mv. til alment velgørende formål efter repræsentantskabets beslutning.
Således besluttet på det stiftende repræsentantskabsmøde, den 23. maj 2006:

Niels Elberlig
dirigent

/

Hanne Normann Hansen
referent

Således ændret på det ordinære repræsentantskabsmøde, den 17. marts 2008:

Kenneth Jensen
dirigent

/

Verner B. Larsen
referent

Således ændret på det ordinære repræsentantskabsmøde, den 17. marts 2014:

Peter Thinghøj
dirigent

/

Verner B. Larsen
referent

