
 

 

Billedkunstråd i Syddjurs Kommune 
 

 

Vedtægter for Billedkunstrådet i Syddjurs Kommune 

§ 1. 

Billedkunstrådets formål er at styrke den professionelle billedkunsts potentiale 

i Syddjurs Kommune, støtte initiativer der fremmer udviklingen af billedkun-

sten og vejlede i forbindelse med større billedkunstneriske projekter. Billed-

kunstrådet skal bidrage til øget synlighed omkring kunstnere i Syddjurs Kom-

mune. 

Billedkunstrådet har desuden et mål om at opnå tidlig inddragelse i kommu-

nens planlægningsprocesser og byggeprojekter, for på den måde at sikre et 

stærkt sammenspil mellem kunst og arkitektur i byrummet.  

 

§ 2. 

Billedkunstrådets opgave er at formidle og kommentere kunstnerisk udsmyk-

ning i Syddjurs Kommune. Dette kan for eksempel ske ved indkøb af kunst-

værker til opstilling/ophængning på egnede pladser også i det åbne rum, hvor 

mange mennesker færdes. 

Billedkunstrådet kan efter aftale med Kultursekretariatet iværksætte billed-

kunstneriske aktiviteter som for eksempel udstillinger, workshops, festivaler, 

gæstekunstnere og være med til at løse opgaver med råd og dåd også for 

forvaltning og udvalg – alt sammen med det formål at sikre kvalitet og virke 

inspirerende på indbyggerne i Syddjurs Kommune. 

På samme betingelser kan Billedkunstrådet yde tilskud til udsmykning af of-

fentlige institutioner og (under visse betingelser jf. § 6) private foretagender. 

Billedkunstrådet inddrages endvidere som høringspart i sager vedrørende 

sammenkædning af kunst, arkitektur og udsmykning af offentligt byggeri. 

 

§ 3. 

Der skal i samarbejde med Kultursekretariatet arbejdes med at tilvejebringe 

midler gennem projektansøgninger, tilskud fra Syddjurs Kommune, private 

virksomheder og offentlige institutioner, herunder Statens Kunstråds Billed-

kunstudvalg, så målene i § 2. kan opfyldes. 

 

§ 4. 

Billedkunstrådet arbejder langsigtet og udarbejder i november en handleplan 

for det kommende år, med udgangspunkt i det afsatte budget til området.  

 

§ 5. 

De af Billedkunstrådet erhvervede kunstværker tilhører Syddjurs Kommune. 

Billedkunstrådet kan dog undtagelsesvis træffe bestemmelse om, at et kunst-

værk tilhører andre offentlige institutioner. 

Det påhviler Billedkunstrådet at sørge for registrering af evt. nyerhvervede 

kunstværker samt at føre tilsyn med disse, herunder at afholde udgiften til 

vedligeholdelsen af kunstværkerne. 

 



§ 6. 

Tilskud til kunstværker på private arealer kan kun ydes, såfremt det drejer sig 

om en plads/et areal, hvortil der er offentlig adgang, hvor mange mennesker 

færdes, og hvor det ville være oplagt at placere det konkrete kunstværk, så-

fremt pladsen havde tilhørt Syddjurs Kommune. 

Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter Billed-

kunstrådets anvisning og at Rådet i øvrigt skønner, at tilskuddet er af afgø-

rende betydning for kunstværkets anskaffelse. Syddjurs Kommune garante-

rer, at kunstværket ikke flyttes – med mindre virksomheden på et senere tids-

punkt ønsker en anden placering, som Billedkunstrådet kan godkende. 

 

§ 7. 

Billedkunstrådet består af 6 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer har baggrund i 

gruppen af professionelt udøvende billedkunstnere eller har kunstkyndig bag-

grund og kendskab til formidling, 1 medlem er udøvende kunsthåndværker, 

og 1 medlem med arkitektfaglig baggrund fra en statsanerkendt arkitektud-

dannelse. 

Derudover stiller Syddjurs Kommune, Kultursekretariatet, med en repræsen-

tant.  

Der udpeges hvert år tre kandidater til billedkunstrådet for en toårig periode 

og maksimalt i tre perioder i træk, med mindre der dispenseres herfor i tilfæl-

de af mangel på egnede kandidater. 

Udvalget for Plan, udvikling og kultur udpeger medlemmer til Billedkunstrådet 

efter indstillinger fra borgere i Syddjurs Kommune. Indstillingerne af medlem-

mer skal leve op til Statens Kunstråds Billedkunstudvalgs kriterier for støtte til 

Kommunale Billedkunstråd. 

Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand. Syddjurs 

Kommunes repræsentant i Billedkunstrådet er sekretær. 

Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne 

stemmer herfor. Syddjurs Kommunes repræsentant i Billedkunstrådet har ikke 

stemmeret. 

Formanden indkalder til møderne ved fremsendelse af dagsorden. 

Billedkunstrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af udvalgets midler 

eller udbytte af nogen art. Udbetaling af diæter følger Syddjurs Kommunes 

politik på området. 

Billedkunstrådet afholder fire - fem møder årligt. Der kan herudover aftales 

møde, hvis særlige omstændigheder fordrer, at rådet samles.  

De udpegede medlemmer skal have bopæl i Syddjurs Kommune for at sikre 

det størst mulige tilhørsforhold. 

 

§ 8. 

Tilskud og andre indtægter indgår på en særlig konto, som Billedkunstrådet 

administrerer i samarbejde med Kultursekretariatet. 

Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Syddjurs Kommunes regnskab og 

er omfattet af den kommunale praksis for budget, regnskab og revision. 

Billedkunstrådets regnskabsår følger således kommunens. 

 



§ 9. 

Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Udvalget 

for plan, udvikling og kultur. 

 

§ 10. 

Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Udvalget for 

plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune. Ved opløsning anvendes ud-

valgets likvide aktiviteter til tilsvarende kulturelle formål efter udvalgets afgø-

relse og efter indstilling fra Billedkunstrådet. 

 

 

 

 

 

Godkendt af Plan, Udvikling og kultur, Syddjurs Kommune den 7. oktober 

2018. 

 

Riber Hog Anthonsen                        Poul Møller 

Fmd. udvalget for Plan, udvikling og kultur  Direktør 

 

 


