
 

Arbejdsgrundlag  
§1 Musikrådet er et råd af frivillige, som har til opgave at fremme alle former for musikalsk 

virksomhed i Hvidovre Kommune. 

§2 Musikrådet skal medvirke til, at der finder et rigt og alsidigt udbud af professionel 

musikudøvelse sted i kommunen. 

§3 Musikrådet kan supplere og igangsætte aktiviteter på det musikalske område, såvel for børn 

som for voksne. 

§4 Rådet skal fremlægge planer og forslag for musiklivet både på kort og lang sigt. 

4.1 Musikrådet laver en koncertplan, så flere musikgenrer bliver tilgodeset. 
4.2 Musikforeninger, som måtte have interesse, kan samarbejde med musikrådet om 
den praktiske afvikling af en koncert.  

Forretningsorden  
§5 Musikrådet konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. 

§6 Musikrådet består af 7 medlemmer 

6.1 Medlemmer vælges for 2 år, således at der vælges 3 medlemmer på lige år og 4 
på ulige år. 
6.2 Valg af medlemmer finder sted på rådets årsmøde. 
6.3 Der vælges 3 suppleanter hvert år. 

§7 Enhver borger i Hvidovre kan vælges til musikrådet på rådets årsmøde.  

§8 Ved afstemning skal minimum 4 rådsmedlemmer være tilstede, før rådet er beslutningsdygtigt. 

§9 Årsmøde 

9.1 Musikrådets årsmøde finder sted i september. 
9.2 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være musikrådet i hænde 
senest 3 uger før årsmødets afholdelse.  
9.3 Indkaldelse til årsmøde sker dels ved annoncering 4 uger inden mødet, dels ved 
invitationer. 
9.4 Dagsorden med evt. indkomne forslag ligger offentligt tilgængeligt 14 dage før 
årsmødet. 



9.5 Stemmeberettigede er musikinteresserede myndige borgere, der er bosat i 
Hvidovre Kommune. 
9.6 Fremmødte borgere har hver 1 stemme. 
9.7 Der kan ikke stemmes med fuldmagt.  
9.8 På årsmødet gennemgås musikrådets arbejde i den forgangne sæson. Rådet og 
interesserede fremsætter og debatterer nye ideer og ønsker for den kommende 
sæson.  

 

§10 Musikrådet kan tilknytte interessemedlemmer, som bidrager til rådets aktiviteter. 
10.1 Interessemedlemmer har ikke stemmeret ved rådets ordinære møder. 
 

§11 Musikrådet disponerer over et årligt kommunalt tilskud, der fastsættes i kommunens budget.  

§12 Musikrådet disponerer over eventuelle indtægter fra rådets aktiviteter. 

§13 Hvidovre Kommune, Center for Kultur og Fritid yder sekretariatsbistand til musikrådet. 


