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Forretningsorden for Kulturelt Samråd i Langeland Kommune: 

1: Formål 

Kulturet Samråd skal være et rådgivende organ og samarbejdspartner for kommunen inden 

for hele det kulturelle område.  

Samrådet er et forum, som kan anvendes til dialog, debat og udvikling af det kulturelle 

område, og som skal fremme det kulturelle indspark/islæt i alle dele af kommunens virke, 

hvor det vil give mening. 

Samrådet skal i samarbejde med kommunen få kulturen frem i lyset og promovere den. 

Samrådet KAN også, hvis der er politisk ønske om det, fungere som sparringspartner og 

talerør for kulturpersoner og kunstnere på øen, og give mulighed for at danne netværk, samt 

koordinere arrangementer, events, udstillinger m.v. 

2: Sammensætning og valgprocedure 

Kulturelt Samråd består af højest 11 medlemmer. 

Langeland Musikskole, Langelands Museum, Langeland Bibliotek kan hver udpege et 

medlem til Kulturelt Samråd.  

Arkiverne på Langeland kan samlet udpege 1 medlem. 

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem. 

Derudover vælges 6 medlemmer.  

Disse medlemmer vælges på valgmøde. Der kan vælges enkeltpersoner samt personer fra 

kulturelle grupper eller foreninger. Det er et krav, at de opstillede/den opstillede 

forening/gruppe beskæftiger sig aktivt med kunst og kultur, dette værende som udøvende 

kunstner, debattør, arrangør af events o.l. 

En forening/gruppe kan f.eks. være et kor, teatergruppe, revyforening, brassband o.l. 

Desuden skal der vælges op til 4 suppleanter. 

Kulturelt Samråd vælger på første møde efter valget formand og næstformand blandt de 

valgte.  

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale valg.  

Valg afholdes i første kvartal efter kommunalvalget. Genvalg kan finde sted.  

Kultur og Fritidsforvaltningen indkalder til valgmøde. Senest 1 uge før valgmødet skal 

interesserede have meddelt deres kandidatur, herunder indstilling fra forening/gruppe, eller 

om de stiller op som enkeltpersoner. 

Stemmeberettigede på valgmødet er samme personkreds/foreningskreds, som kan opstilles. 

De fremmødte på valgmødet vælger ved simpelt flertal medlemmerne af samrådet. 
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3: Kompetence 

Rådet tildeles ingen beslutningskompetence, men medlemmerne har krav på at få deres 

meningstilkendegivelser ført til referat. 

Formanden kan, efter aftale med samrådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner. 

Kulturelt Samråd får kompetencen til hvert år at indkøbe kunst til Langeland Kommune for 

10.000 kroner, som er afsat i budgettet på Kulturområdet, herunder foreslå, hvor det 

indkøbte skal placeres. 

Der kan ikke købes kunst fra fungerende medlemmer af samrådet. 

Kulturelt Samråd får kompetencen til hvert år at indstille kandidater til Den Fynske Kulturpris, 

som Kulturregion Fyn uddeler. Indstillingerne stiles til Uddannelses-, Social- og 

Kulturudvalget. 

4: Møder 

Kulturelt Samråd afholder 4 møder om året. Formanden kan indkalde til ekstra møder efter 

behov. 

Derudover afholdes et årligt fællesmøde mellem Kulturelt Samråd og Uddannelse-, Social- 

og Kulturudvalget. 

Hvis mindst 5 medlemmer fremsætter forslag herom, skal der indkaldes til møde i samrådet. 

På årets sidste møde faslægges mødetidspunkter for det følgende år. Mødetidspunktet bør 

respektere frivilligheden i samrådet. 

Møderne skal følge en dagsorden med mindst følgende punkter: 

Godkendelse af dagsorden 

Opfølgning på referat fra sidste møde 

Meddelelser 

Behandling af dagsordenspunkter 

Eventuelt 

Punkter til dagsordenen fremsendes til sekretariatet senest 2 uger før mødet. 

5: Sekretariat 

Kultur og Fritidsforvaltningen yder sekretariatsbistand. 

6: Referat 

Der skrives referat fra møderne. Sekretariatet sørger for udsendelser af dagsordener og 

referater til medlemmerne. Referatet udsendes til rådsmedlemmer og lægges på 

kommunens hjemmeside. 

Besluttet den 19.09.17 af Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget. 


