Arbejdsgrundlag for Hvidovre Kulturråd
HVIDOVRE KULTURRÅD
er et forum for åbne kulturelle arrangementer.
Kulturrådets forretningsudvalg iværksætter og støtter kulturelle, musiske og lokal-samfundsrelevante
aktiviteter.
Rådet tilstræber:
− at supplere og støtte det lokale kulturliv
− at fremme mulighederne for aktiv udvikling
− at give mulighed for skabende aktivitet og fremme kontakten mellem mennesker
− at muliggøre kunstnerisk og kulturel fornyelse, samt eksperimenterende aktiviteter
− at være idé- og miljøskabende
Rådet samarbejder med Kultur- og Fritidsudvalget, blandt andet ved at fremlægge forslag til videreudvikling
af kommunens kulturelle liv.
Rådets virke finansieres af kommunale midler. Herudover af andre offentlige eller private midler, samt
indtægter fra billetsalg og lignende.
Rådet afholder et årligt ordinært Årsmøde, inden udgangen af september måned.
Årsmødet annonceres i Hvidovre Avis senest 4 uger før afholdelse.
Forslag til behandling på Årsmødet skal være indsendt senest 2 uger før afholdelsen.
Årsberetning og eventuelle forslag lægges på Kulturrådets hjemmeside, hvorfra det kan downloades af alle
godkendte foreninger senest 8 dage før Årsmødet.
Hvidovre Kulturråd ledes af et forretningsudvalg på 7 medlemmer, der vælges for en 3-årig periode.
Desuden deltager 3 suppleanter, som vælges for en 1-årig periode. Suppleanterne har møderet uden
stemmeret.
Ved ordinære medlemmer af forretningsudvalgets evt. udtræden indtræder i rækkefølge 1., 2. og 3.
suppleant for perioden indtil førstkommende Årsmøde, hvor nyt medlem af forretningsudvalget indvælges.
I tilfælde af et ordinært medlems længerevarende fravær indtræder suppleant midlertidigt i
forretningsudvalget.
Valg afgøres ved almindeligt stemmeflerhed (evt. skriftligt).
Hver selvstændig forening eller institution, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget, har én stemme ved
en repræsentant.
Én person kan kun afgive én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar til FU er enhver.
Nye kandidater skal være til stede.
Forretningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden.
Forretningsudvalgets sekretariat varetages af Center for Kultur og Fritid.
Information om Kulturrådet findes på: www.mithvidovre.dk
Vedtaget på Kulturrådets Årsmøde den 27.9.2012.
Teknisk redigeret af Hvidovre Kulturråd den 28.8.2019.

