Vedtægter for Kunstråd Skanderborg
§1
Kunstråd Skanderborg er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle
billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.
Kunstråd Skanderborg varetager tre overordnede funktioner, idet det agerer som henholdsvis:
1.
2.

3.

Officiel ansøger til nationale fonde i forbindelse med ansøgninger vedr. kunstindkøb, kunstrenovering eller
andre relevante initiativer, der fremmer området.
Kvalificerende organ ved kunstindkøb og udsmykning. Kunstrådet stiller løbende sin kompetence til rådighed
og yder vejledning til virksomheder, foreninger m.m. i forbindelse med kunstindkøb, planlægning og gennemførelse af større kunstprojekter. Kunstråd Skanderborg er obligatorisk høringspart, når Skanderborg
Kommune indkøber kunst samt ved nybyggeri eller renoveringsarbejder, hvori der indgår kunstnerisk
udsmykning. Tilsvarende høres kunstrådet ved renovering eller omplacering af kommunens eksisterende
værker.
Selvstændig initiativtager/inspirator til kunstprojekter f.eks. udstillinger, huskunstnerforløb, workshops,
festivaler, billedkunstkurser og andet.

§2
Den økonomiske ramme udgøres af midler afsat ved Skanderborg Kommune samt ved midler fra Statens Kunstråds
Pulje til kommunale billedkunstråd. Herudover søges der efter behov midler gennem andre puljer, fonde og ordninger,
der vurderes relevante.

§3
Kunst indkøbt af Kunstråd Skanderborg tilhører Skanderborg Kommune. Det påhviler Kunstråd Skanderborg at sørge
for registrering af de evt. nyerhvervede kunstværker.

§4
Kunstråd Skanderborg består af 7 medlemmer, hvoraf:






3 medlemmer har baggrund som professionelt udøvende billedkunstner eller kunsthåndværker.
1 medlem med kunstfaglig bagrund og/eller tilknytning til det kulturelle foreningsliv udpeges.
1 medlem repræsenterer Museum Skanderborg.
1 medlem repræsenterer det arkitektfaglige område i Kommunen.
1 medlem repræsenterer Kultur og Erhverv, Skanderborg Kommune, varetager sekretariatsfunktionen.

Nye medlemmer udpeges af Skanderborg Kommune i samarbejde med det siddende kunstråd under hensyn til
sammensætning og kunstfaglig kompetence. Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg finder selv egne
repræsentanter. Kunstrådets sammensætning skal leve op til Statens Kunstfonds kriterier for støtte til Kommunale
Billedkunstråd.
De 3 medlemmer med baggrund som professionelt udøvende billedkunstner eller kunsthåndværker, samt det 4.
medlem med kunstfaglig baggrund og/eller tilknytning til det kulturelle foreningsliv vælges på baggrund af en
indrykket annonce og indkomne indstillinger fra borgere, foreninger, organisationer, kunstkredse m.fl. Der annonces
efter nye medlemmer på hjemmesider, i lokalaviser m.v.
Nye medlemmer godkendes af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.
Medlemmer af Kunstrådet er repræsenteret i en toårig periode. Det gælder de professionelle udøvende kunstnere og
kunsthåndværkere, samt det medlem med kunstfaglig bagrund og/eller tilknytning til det kulturelle foreningsliv. Et
medlem kan maksimalt udpeges fire perioder i træk.
Kunstråd Skanderborg konstituerer sig med en formand. Formandskabet vælges blandt de udøvende kunstnere og alle
medlemmer varetager opgaver og forudsættes at bidrage aktivt til rådets arbejde.
Kunstråd Skanderborg afholder som udgangspunkt 6 møder om året. Der kan herudover aftales møde, hvis særlige
omstændigheder fordrer, at rådet samles.
Der skrives referat af de vedtagne beslutninger. Referatet godkendes af Kunstrådets medlemmer på det efterfølgende
møde.
Vedtagelser i Kunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.

§5
Tilskud og andre indtægter indgår på en særlig konto, som Kunstråd Skanderborg administrerer i samarbejde med
Skanderborg Kommune.
Kunstråd Skanderborgs aktiviteter indarbejdes i Skanderborg Kommunes regnskab og er omfattet af den kommunale
praksis for budget, regnskab og revision. Kunstrådets regnskabsår følger således kommunens.

§6
Kunstråd Skanderborgs vedtægter ændres ved politisk beslutning.

§7
Ved opløsning anvendes udvalgets overskydende midler til tilsvarende kulturelle formål efter indstilling fra
Kunstrådet.
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