
 
Vedtægter 

Vesthimmerlands Kulturråd 
 

Formål 

 Vesthimmerlands Kulturråd har til formål at fremme et alsidigt kulturliv i Vesthimmerlands  
 Kommune ved at inspirere og støtte et bredt udsnit af kulturelle aktiviteter.  
 
 Vesthimmerlands Kulturråd har til opgave at være koordinerende bindeled mellem lokale  
 foreninger, institutioner og andre interessegrupper, der iværksætter kulturelle arrangementer.  
 
 Vesthimmerlands Kulturråd kan gennemføre kulturelle arrangementer og tage initiativ til  
 samarbejde med foreninger, institutioner og interessegrupper.  
 
 Vesthimmerlands Kulturråd medvirker ved gennemførslen af arrangementer af kulturel og  
 oplysende art.  
 
 Vesthimmerlands Kulturråd skal holde nær kontakt med og løbende informere Kultur- og  
 Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune.  
 

Medlemskab 

 Som medlem af Vesthimmerlands Kulturråd betragtes enhver person i Vesthimmerlands Kommune  
 efter det fyldte 18. år.  
 

Økonomi 

 Vesthimmerlands Kulturråd formidler den økonomiske støtte, som Vesthimmerlands Kommune  
 bevilger, videre til lokale kulturelle foreninger, institutioner og interessegrupper efter ansøgning.  
 Ansøgning sker løbende hen over året.  
 
 Regnskabet følger kalenderåret og Vesthimmerlands Kulturråd sender regnskabet til kommunens  
 Kultur- og Fritidsudvalg.  
 
 For forpligtelser der medfører tab, hæfter alene den fælles formue i Vesthimmerlands Kulturråd.  
 De enkelte medlemmer af rådet hæfter således ikke personligt for eventuelle tab eller udgifter.  
 Kun i tilfælde, hvor det er indlysende, at rådet har handlet groft uforsvarligt, kan der blive tale om  
 et retsligt efterspil.  
 



 Vesthimmerlands Kulturråd  

 Bestyrelsen for Vesthimmerlands Kulturråd, består af 8 medlemmer, som vælges på årsmødet samt  
 et tilforordnet medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune. 
 
Valgbar er enhver person, som bliver indstillet af en kulturel forening, institution eller interesse-  
 gruppe i Vesthimmerlands Kommune.  
 
 Der tilstræbes størst mulig geografisk spredning i valgene, således at de større lokalsamfund så vidt 
 muligt er repræsenterede.  
 
 Medlemmerne vælges for to år ad gangen, og halvdelen er på valg hvert år. Suppleanter vælges for  
 et år ad gangen.  
 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.  
 

Årsmøde i Vesthimmerlands Kulturråd 

 Vesthimmerlands Kulturråd afholder årsmøde inden 15. april.  
 Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved offentlig  annoncering 
fysisk eller digitalt.  
 
 Dagsorden for ordinære årsmøder skal omfatte:  
 

1. Valg af dirigent og referent 
2.  Årsberetning fra Vesthimmerlands Kulturråd.  
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab. Heraf fremgår anvendelsen af de beløb, der er stillet til 

rådighed af det offentlige og andre.  
4. Forelæggelse af kendte aktiviteter og budget for det kommende år.  
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
6. Valg af 1 - 2 suppleanter  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
8.  Indkomne forslag.  
9. Eventuelt.  

 
 Forslag til behandling på det ordinære årsmøde skal være indleveret til Vesthimmerlands Kulturråd  
 senest 8 dage før årsmødet. Alle beslutninger på årsmødet vedtages med simpelt flertal.  
 

Vedtægtsændringer 

 Forslag om vedtægtsændringer kan fremsættes til godkendelse på rådets ordinære årsmøde.  
 Ændringer i vedtægterne skal godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  
 

Opløsning 

 Opløsning af Vesthimmerlands Kulturråd kan kun vedtages af 2 på hinanden følgende offentlige  
 møder med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved  
 opløsning overgår evt. formue til kulturelle formål.  
 



 

 

 

  



Ikrafttræden  

 Disse vedtægter træder i kraft den 1. oktober 2020.  
 Vedtaget på Vesthimmerlands Kulturråds årsmøde, den 30. september 2020.  
 
 
____________________     ___________________ 
 Gitte Thillemann, Farsø     Karen Petersen, Farsø  
 
 
____________________     ___________________ 
 Tut Sønderstrup, Løgstør     Bo Jacobsen, Løgstør  
 
 
____________________     ___________________ 
 Per Aagaard, Aalestrup     Hanne Monrad, Aalestrup  
 
 
____________________     ___________________ 
 Martin Jørgensen, Aars     Viktor Weiss, Aars 
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