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Vedtægter for Kulturelt Samråd Furesø 
 

§1 Formål 
Kulturelt Samråd i Furesø er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner 
og grupper i kommunen. Kulturelt Samråd skal medvirke til at udvikle, støtte, stimulere og 
styrke et bredt og varieret kulturliv i kommunen som helhed. Kulturelt Samråd har til 
opgave at være bindeled mellem kulturelle foreninger, organisationer, institutioner mv. og 
de kommunale myndigheder, samt at øve indflydelse på kommunens kulturelle 
helhedsplan. 

§2 Medlemskab 
Alle foreninger, klubber og organisationer i Furesø, der har et kulturelt islæt, kan optages i 
Kulturelt Samråd, dog ikke foreninger med et kommercielt formål. 

Politiske partier og organisationer med tilknytning til politiske partier kan ikke optages. 

Stk. 2. Kommunale institutioner og selvejende institutioner med kommunalt tilskud på 
kulturområdet er automatisk samarbejdspartnere. Institutionerne kan, såfremt de måtte 
ønske det, udmelde sig af partnerskabet med Samrådet. Samrådets udgifter ved 
partnerskabet indeholdes i Kommunens tilskud til Kulturelt Samråd. 

Institutionerne har ikke gennem Kulturelt Samråd høringsret overfor kommunen og kun 
stemmeret i Kulturelt Samråd i sager, der ikke vedrører institutionernes arbejdsområder. 
Kommunale institutioner kan maksimalt have én plads i bestyrelsen for Kulturelt Samråd 

§3 Opgaver og kompetence 
Kulturelt Samråds hovedopgaver er  

1. At varetage medlemmernes fælles interesser over for Furesø kommune, bl.a. gennem 
møder med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, høringssvar mv.  

2. At sikre information og kommunikation til medlemmerne.  

3. At forestå konferencer og møder efter behov.  

4. At arrangere foreningsdage og andre kulturelle events som skaber synlighed.   

5. At foreslå kandidater ved valg til Folkeoplysningsudvalget.  

6. At samarbejde med andre Kulturelle Samråd i Hovedstadsregionen og på landsplan. 

 

§4 Økonomi 
Kulturelt Samråds udgifter dækkes af et årligt tilskud fra Furesø kommune samt et årligt 
kontingent fra de tilsluttede medlemmer. 

Kulturelt Samråd kan derudover søge supplerende økonomiske midler. 

Stk. 2. Det årlige kontingent for næste år fastsættes på det årlige 
repræsentantskabsmøde. 

Stk. 3. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. 
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Stk. 4. Kontingent forfalder senest 31. december og dækker det følgende år. 

§5 Repræsentantskab 
Kulturelt Samråds repræsentantskab består af repræsentanter for de tilsluttede 
medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme på repræsentantskabsmødet. 
Stemmeberettigede er kun de medlemmer, der har betalt kontingent til Kulturelt Samråd 
for det år, hvor repræsentantskabsmødet holdes. 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i februar måned og indkaldes via email 
med mindst 14 dages varsel. 

Forslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være formanden i 
hænde senest 7 dage før mødets afholdelse. 

Ordinært repræsentantskabsmøde har som minimum følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent samt referent 

2. Præsentation af repræsentantskabet 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

5. Fremlæggelse af indkomne forslag fra medlemmerne 

6. Forslag til aktiviteter det kommende år 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Forelæggelse samt godkendelse af budget for det kommende år 

9. Valg af bestyrelse, jf. § 6 

10. Valg af kasserer og revisor, jf. § 6 

11. Eventuelt 

Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet foretages ved almindelig stemmeflertal. 
Undtaget herfra er dog ophævelse af Kulturelt Samråd, jf. § 8. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen, jf. § 6, 
eller af 1/3 af repræsentantskabet. En sådan indkaldelse skal indeholde motiveret forslag 
til dagsorden og skal ske via email med 7 dages varsel. 

Stemmeberettigede på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er medlemmer, der har 
betalt kontingent for det år, der afholdes møde i. 

§6 Bestyrelsens sammensætning 
For at kunne varetage Kulturelt Samråds opgaver sammensættes det ledende organ, 
bestyrelsen, af 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. 

Det tilstræbes at bestyrelsen vælges blandt et bredt udsnit af foreninger, klubber og 
organisationer inden for Kulturelt Samråds repræsentantskab. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg i 
ulige år og 4 medlemmer er på valg i lige år. Ved udtræden af flere medlemmer end 3 
henholdsvis 4 vælges ekstra medlemmer for 1 år ad gangen. Valg til suppleant gælder kun 
for et år ad gangen. 
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Tillige vælges: 1 kasserer for 2 år ad gangen, 1 revisor for 2 år ad gangen, 1 revisor-
suppleant for 1 år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted. 

Tegningsret for foreningen har formand og kasserer i fællesskab. 

§7 Bestyrelsens arbejdsform m.m. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed 
er formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen administrerer det af kommunen til rådighed stillede foreningslokale for de 
kulturelle medlemmer i Furesø. 

§8 Ophævelse af Kulturelt Samråd 
Ophævelse af Kulturelt Samråd kan kun ske, når et flertal på mindst 2/3 af 
repræsentantskabet stemmer for dette på et ordinært repræsentantskabsmøde. 

Er flertallet mindre end 2/3 af det samlede repræsentantskabs stemmer, kan ophævelse 
vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer på et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, som afholdes 2-4 uger efter det første. Eventuelle midler tilfalder 
medlemmer, der har betalt kontingent, af Kulturelt Samråd ved ligelig fordeling. 

§9 Godkendelse af vedtægter 
Kulturelt Samråds vedtægter godkendes af Kulturelt Samråds repræsentantskab og sendes 
til udtalelse i Furesø Kommunes Kulturudvalg. 

 

Vedtægter er første gang godkendt på stiftende repræsentantskabsmøde d. 4.2.1987. 

Revideret og godkendt på repræsentantskabsmøde d. 5.2.1998. 

Revideret og godkendt på repræsentantskabsmøde d. 27.2.2003. 

Revideret og godkendt på repræsentantskabsmøde d. 28.2.2006 

Revideret og godkendt på repræsentantskabsmøde d. 20.3.2007 (Farum/Værløse > 
Furesø) 

Revideret og godkendt på repræsentantskabsmøde d. 23.2.2009 (Formålsparagraf ændret)  

Revideret og godkendt på repræsentantskabsmøde d. 24.2.2011 (Medlemskab ændret + 
redaktionelle ændringer) 

Revideret og godkendt på repræsentantskabsmøde d. 27.2.2014 

Revideret og godkendt på repræsentantskabsmøde d. 2.2.2016 (Præciseringer, 
redaktionelle og sproglige ændringer) 

Revideret og godkendt på repræsentantskabsmødet d. 23.2.2017 (Dagsorden ændret i §5, 
præcisering af §6, justering af §7) 
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