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Vedtægter
Billedkunstrådet



Pkt. 1.
Middelfart Kommunes Billedkunstråd har til 
opgave at indkøbe kunst, samt at rådgive om 
indkøb af kunst, herunder at placere kom-
munens værker tilgængelige for kommunens 
borgere, således at rådet på den måde kan 
øge interessen og fornemmelsen for kunst. 

Billedkunstrådet kan desuden foreslå kultu-
relle arrangementer for kommunens borgere 
evt. i samarbejde med andre samarbejdspart-
nere på kulturområdet.

Pkt. 2.
Billedkunstrådet drives af Middelfart Kommu-
ne, og den daglige administration hører under 
Børn, Kultur og Fritidsudvalget. Kultur, Fritid 
og Staben er sekretariat for Billedkunstrådet.

Pkt. 3.
Til at rådgive Børn, Kultur og Fritidsudvalget 
i den kunstneriske administration, nedsætter 
udvalget et Billedkunstråd, hvis funktionsperi-
ode er 4-årig og følger Byrådets valgperiode. 

Forud for udpegningen skal udvalget infor- 
mere offentligheden om rådet og dets funk-
tion, således at interesserede personer kan 
tilkendegive deres interesse, og/eller forslag 
til kandidater kan meddeles udvalget.

Pkt. 4.
Billedkunstrådet udpeges af Børn, Kultur og 
Fritidsudvalget og består af 5 medlemmer, 
hvoraf: 

• Minimum 2 medlemmer fra Billedkunstner-
nes Forbund udpeget af og blandt forenin-
gens medlemmer. 

• 1 medlem fra CLAY Keramikmuseum
• 1 medlem fra Middelfart Byråd
• 1 kunstinteresseret person bosat i Middel-

fart Kommune

Der kan endvidere udpeges to suppleanter, 
hvoraf den ene skal være medlem af Billed-
kunstnernes Forbund.

Såfremt det i perioden bliver nødvendigt at 
supplere / erstatte medlemmer i rådet (ud-
over suppleanterne), kan ”Børn, Kultur og 
Fritidsudvalget” udpege nye medlemmer efter 
indstilling fra. Billedkunstrådet.



Pkt. 5.
Billedkunstrådet behandler sager vedrørende 
indkøb af kunst, udlån og anbringelse af de 
indkøbte værker til kommunens institutioner, 
og administrerer eventuelle cirkulationsord-
ninger og ”aktivering” af kommunens kunst-
samling. 

Rådet er rådgivende i forbindelse med an-
skaffelse og placering af kunst, også i forhold 
til aftalen om, at der ved nye anlægsarbejder i 
kommunen skal afsættes 5 promille af bygge-
summen til kunstnerisk udsmykning.

Pkt. 6.
Billedkunstrådet skal minimum afholde 2 mø-
der årligt. 
 

Pkt. 7.
For hvert regnskabsår udarbejder rådet en be-
retning til Børn, Kultur og Fritidsudvalget. Det 
påhviler Billedkunstrådet at holde sig alsidigt 
orienteret om kunst og kunstnere. 
 

Pkt. 8.
Ændringer af vedtægterne skal godkendes af 
Børn, Kultur og Fritidsudvalget. 

Godkendt i Børn, Kultur og Fritidsudvalget 
den 10. januar 2023.
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