VEDTÆGTER FOR

BILLEDKUNSTRÅDET I AABENRAA KOMMUNE

01.12.2021

§ 1.
Formål og opgaver
Billedkunstrådets formål er at formidle kunstnerisk udsmykning i Aabenraa Kommune. Dette kan
ske ved indkøb af kunstværker til opstilling/ophængning på egnede pladser, og hvor mange
mennesker færdes.
Ligeledes kan Billedkunstrådet yde tilskud til udsmykning af offentlige institutioner og (under visse
betingelser jf. § 4) private foretagender.
Det er endvidere Billedkunstrådets opgave på anden vis at formidle kunstnerisk udsmykning i
Aabenraa Kommune samt at iværksætte billedkunstneriske aktiviteter og være med til at løse
opgaver med råd og dåd – alt sammen med det formål at kunsten skal virke inspirerende på
borgere, turister og besøgende i Aabenraa Kommune.
Billedkunstrådet repræsenterer fagligt set interessenterne på billedkunstområdet og har til opgave
at orientere sig i baglandets interesser og formidle disse over for udvalg og forvaltning i Aabenraa
Kommune.
Billedkunstrådet kan give Aabenraa Kommune kunstfaglige anbefalinger til, hvordan midlerne til
vedligeholdelse af kunst prioriteres.

§ 2.
Økonomi
Midler tilvejebringes ved tilskud fra Aabenraa Kommune samt ved tilskud fra private virksomheder
og offentlige institutioner, herunder f.eks. Statens Kunstfond.
Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Aabenraa Kommunes regnskab og revideres af
kommunens revision i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.
Billedkunstrådets regnskabsår følger således kommunens.
Billedkunstrådets ønsker til budgetlægningen for Aabenraa Kommune fremsendes til Kultur- og
Fritidsudvalget senest den 31. marts i året forud for budgetåret.

§ 3.
Ejerskab for indkøbte værker
De af Billedkunstrådet erhvervede kunstværker tilhører Aabenraa Kommune. Billedkunstrådet kan
dog undtagelsesvis træffe bestemmelse om, at et kunstværk tilhører andre offentlige institutioner.

§ 4.
Vilkår for støtte til kunst på privat grund
Billedkunstrådet kan i særlige tilfælde yde tilskud til kunstværker på private arealer, såfremt det
drejer sig om en plads, hvortil der er offentlig adgang, hvor mange mennesker færdes, og hvor det
er oplagt at placere det konkrete kunstværk.
Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter Billedkunstrådets
anvisning, og at Billedkunstrådet skønner, at tilskuddet er af afgørende betydning for
kunstværkets anskaffelse.
Det er et vilkår for tilskuddet, at kunstværket ikke flyttes – med mindre grundens ejer på et senere
tidspunkt ønsker en anden placering, som Aabenraa Kommune kan godkende på baggrund af
Billedkunstrådets anbefaling.

§ 5.
Udpegning og valgperiode
Billedkunstrådet består af fem medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Valget er koordineret
i forhold til kommunalvalget, dog med rullende indskiftning af medlemmer. Således genvælges
eller afgår tre medlemmer samme år som kommunalvalget, mens to medlemmer afgår eller
genvælges to år senere.
Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der ud fra armslængdeprincippet udpeger Billedkunstrådets fem
medlemmer. Fire medlemmer er indstillet af de stedlige kultur- og kunstforeninger (Kulturelt
Samråd), og ét medlem er indstillet af forvaltningen.
Minimum tre af rådets fem medlemmer skal leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til
Kommunale Billedkunstråd.
Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand.

§ 6.
Forretningsorden
Formanden indkalder via sekretariatet til møderne ved fremsendelse af dagsorden.
Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 7.
Honorering

Som statsanerkendt Billedkunstråd honoreres medlemmerne som anbefalet af kulturstyrelsen.
Rådets medlemmer kan på lige fod med andre kunstkyndige varetage konsulentopgaver for
kommunen.
Billedkunstrådets årsberetning samt handleplan og budget for det kommende år fremlægges for
Kultur- og Fritidsudvalget i 1. kvartal.
Forvaltningen Børn og Kultur fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet, og alle
udgifter/indtægter fremsendes til anvisning via forvaltningen.

§ 8.
Vedtægtsændringer
Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget.

§ 9.
Vilkår ved opløsning
Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Aabenraa Byråd. Ved opløsning
anvendes udvalgets likvide aktiver til tilsvarende kulturelle formål efter Byrådets afgørelse og efter
indstilling fra Billedkunstrådet.

Vedtægter er godkendt af Aabenraa Byråd den 28. november 2007
Reviderede vedtægter er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2011.
Reviderede vedtægter er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2013
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