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§1 Formål 
Faxe Kommunes Billedkunstråd er dannet med det formål at kvalificere, 
formidle og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst i 
bred forstand.   
  
Billedkunstrådet har til opgave: 
 

• At rådgive og vejlede Byråd, udvalg og kommunale institutioner i 
forbindelse med indkøb og etablering af nye kunstværker. 

 
• At igangsætte og støtte billedkunstneriske projekter i Faxe 

Kommune. Billedkunstneriske projekter kan være: udstillinger, 
huskunstnerforløb, workshops, festivaler, foredrag mv.  

 
• At formidle og synliggøre den professionelle billedkunst i kommunen, 

samt at skabe overblik.   
 
§2 Planlægning 
Billedkunstrådet arbejder langsigtet og udarbejder en handleplan for de 
kommende 2 år. 
 
§3 Sammensætning 
Faxe Kommunes Billedkunstråd består af 5 medlemmer. Billedkunstrådet 
udpeges for 2 år ad gangen. Et medlem kan maksimalt udpeges tre 
perioder i træk. 
 
Nye repræsentanter indstilles skriftligt af henholdsvis kulturinstitutioner, kultur- 
og kunstforeninger, det professionelt arbejdende kunstmiljø og udpeges af 
det siddende billedkunstråd.  
 
Første gang udpeger Erhvervs- og Kulturudvalget rådets medlemmer. 
 
Billedkunsrådet består af: 
 

• En kunstfaglig repræsentant 
• Fire repræsentanter fra det professionelle arbejdende kunstmiljø i 

Faxe Kommune 
  
Indstilling af medlemmer skal til hver en tid leve op til Statens Kunstråds 
kriterier for støtte til kommunale Billedkunstråd. 
 

Postadresse: 
Center for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice 
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Billedkunstrådet i Faxe Kommune har mulighed for at invitere eksterne 
faglige konsulenter efter behov i forbindelse med særlige opgaver. 
 
§4 Formandskab & Sekretariat 
Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand. Ved 
afgørelser hvor der stemmes er formandens stemme afgørende ved 
stemmelighed. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet skal 
efterfølgende godkendes af Billedkunstrådets medlemmer. 
 
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indkalder til møderne i samråd 
med formanden og det tilstræbes at afholde møderne i alle dele af 
kommunen, hvor der er egnede faciliteter. 
 
Billedkunstrådet holder som udgangspunkt møder 4 gange årligt. 
 
Faxe Kommunes Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice fungerer som 
sekretariat for Billedkunstrådet og alle udgifter/indtægter fremsendes til 
anvisning i centret.  
 
Sekretariatet deltager på Billedkunstrådets møder. 
 
§5 Økonomi - drift 
Faxe Kommune yder årligt et tilskud på 25.000 kr. i tilskud i 2013 og 2014, 
hvorefter ordningen evalueres i samarbejde med Erhvervs- Kulturudvalget. 
 
§6 Økonomi – projekt/indkøb 
Indenfor rammerne af Billedkunstrådets formålsbestemte opgaver og den 
aftalte handleplan kan Billedkunstrådet søge om projektmidler til eventuelle 
indkøb hos Erhvervs- og Kulturudvalget samt relevante puljer og fonde. I 
samråd med Billedkunstrådet forvaltes indkomne midler i Center for Kultur, 
Frivillighed & Borgerservice. Projektresultater og eventuelle indkøb vil være 
Faxe Kommunes ejendom. 
 
§7 Vedtægtsændring 
Faxe Kommunes Billedkunstråds vedtægter kan kun ændres med 
godkendelse af Erhvervs- og Kulturudvalget. 
 
§8 Opløsning 
Faxe Kommunes Billedkunstråd kan alene bringes til opløsning ved 
beslutning af Faxe Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalg.  
 
§9 Ikrafttræden 
Ovenstående vedtægter træder i kraft 29. oktober 2012, hvor de er 
godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget. 
 
 
 
 


