Kulturelt Samråd i Aabenraa Kommune
VEDTÆGTER FOR KULTURELT SAMRÅD I AABENRAA KOMMUNE
§1.
Kulturelt Samråd i Aabenraa Kommune er en paraplyorganisation for kulturelle
foreninger, institutioner og grupper i kommunen.
§ 2. Formål.
Kulturelt Samråd i Aabenraa Kommune skal medvirke til at udvikle, støtte, stimulere
og styrke et bredt og varieret kulturliv i kommunen som helhed. Kulturelt Samråd har
til opgave at være bindeled mellem kulturelle foreninger, organisationer, institutioner
m.v. og de kommunale myndigheder.
Kulturelt Samråd samarbejder med de kommunale myndigheder om at forvalte
kommunale og andre tilskud, som stilles til rådighed for kulturelle aktiviteter.
Kulturelt Samråd kan desuden selv forestå kulturelle aktiviteter eller initiativer.
§ 3. Medlemskab.
Enhver forening, organisation, institution eller gruppe/enkeltperson (i det følgende
anført som forening), som har kulturelle og oplysende formål og som kan tilslutte sig
Kulturelt Samråds formål, kan optages i Kulturelt Samråd, hvis den er
hjemmehørende i Aabenraa Kommune.
Ansøgning om optagelse indsendes til Kulturelt Samråds bestyrelse vedlagt
foreningens vedtægter, oplysning om formål samt en fortegnelse over
bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser.
Grupper uden formaliseret vedtægter skal indsende en fortegnelse over de personer,
der udøver afgørende indflydelse på gruppens aktiviteter.
Kulturelt Samråds bestyrelse træffer beslutning om, hvorvidt ansøgeren kan optages
som medlem.
Udmeldelse kan finde sted ved skriftlig henvendelse til Kulturelt Samråds bestyrelse.
Medlemsfortegnelsen offentliggøres på Aabenraa kommunes hjemmeside og
ajourføres en gang pr. kvartal.
Et medlem af Kulturelt Samråd kan ekskluderes af repræsentantskabet efter indstilling
fra bestyrelsen.
§ 4. Repræsentantskab.
Repræsentantskabet er Kulturelt Samråds øverste myndighed og består af 1
repræsentant for hver af de tilsluttede foreninger. Hver fremmødt forening har 1
stemme.
Andre repræsentanter fra medlemskredsen kan deltage i repræsentantskabsmødet uden
stemmeret.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt i april kvartal. Indvarsling
skal ske skriftlig med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær repræsentantskabsmøde
kan afholdes, når bestyrelsen skønner det ønskeligt, og afholdes dersom mindst en
Vedtægter Kulturelt Samråd Aabenraa Kommune april 2018 side 1

fjerdedel af medlemsforeningerne indsender skriftlig begæring herom. Indvarsling
skal ligeledes ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Opgørelse/regnskab herunder budget samt forslag til evt. kontingent
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Fastsættelse af dato for næste ordinære repræsentantskabsmøde.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før mødet.
Forslag, der behandles på repræsentantskabsmødet, afgøres ved almindelig
stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der udarbejdes referat fra repræsentantskabsmødet. Referatet offentliggøres sammen
med beretningen på Aabenraa kommunes hjemmeside.
§ 5. Bestyrelsen.
Kulturelt Samråd ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af
repræsentantskabet for 2 år ad gangen og afgår efter tur. I ulige år er 3 medlemmer på
valg, i lige år 4 medlemmer.
Der vælges desuden 2 suppleanter og en kritisk revisor for 1 år ad gangen. Den
kritiske revisor, som ikke kan være medlem af bestyrelsen, skal hvert år på
repræsentantskabsmødet aflægge beretning om bestyrelsens aktiviteter, set ud fra et
kulturpolitisk synspunkt, foreningens formål og fordelingen af de tildelte midler..
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Sekretær- og kasserer opgaverne kan overdrages til et sekretariat, såfremt et sådan
etableres i Aabenraa Kommune.
Kulturelt Samråds bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede og
træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Kulturelt Samråds bestyrelse
kan nedsætte arbejdsgrupper.
§ 6. Økonomi.
Kulturelt Samråd forvalter de kommunale og andre tilskud, der bliver stillet til
rådighed. Ved fordelingen skal der tages hensyn til nye initiativers særlige behov,
ligesom yderdistrikterne i kommunen skal tilgodeses.
Der udarbejdes hvert år inden udgangen af januar kvartal en opgørelse/regnskab.
over sidste års kommunale tilskudsramme samt Kulturelt Samråds forslag til fordeling
af samme. Af opgørelsen skal også fremgå de faktiske kommunale udbetalinger til de
ansøgte kulturelle arrangementer.
Opgørelse-/regnskabsåret følger kalenderåret.
Kulturelt Samråd forpligter sig ved underskrift af formand og kasserer i forening, eller
en af de 2 nævnte i forening med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.
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§ 7. Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, og har
kun gyldighed efter vedtagelse med to tredjedel majoritet på et
repræsentantskabsmøde. Forslag til vedtægtsændringer skal vedlægges indkaldelsen
til repræsentantskabsmødet.
§ 8. Opløsning.
Opløsning af Kulturelt Samråd har kun gyldighed efter vedtagelse med tre fjerdele
majoritet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldt med dette formål for
øje. Ved opløsning af Kulturelt Samråd tilfalder foreningens eventuelle formue et
Kulturelt formål efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. november 2005.
Af repræsentanter fra 23 kulturelle foreninger i ny Aabenraa Kommune.
Signeret af dirigent: Klaus Greve-Thomsen
********
Enstemmigt ændret på repræsentantskabsmødet den 26. april 2010
Dirigent: Edna Rasmussen (sign.)
Formand: Jørn Gam (sign.)
********
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