Mariagerfjord Kulturelt Samråd
Vedtægter
§ 1: Foreningens navn
Foreningens navn er Mariagerfjord Kulturelt Samråd med hjemsted i Mariagerfjord Kommune.

§ 2: Formål
Mariagerfjord Kulturelt Samråd har flg. formål:
At medvirke til forbedring af rammerne for kulturlivets udfoldelser i Mariagerfjord Kommune
At fungere som høringsorgan med høringsret i forbindelse med kommunens budget
At medvirke til at synliggøre værdien af kulturen
At være initiativtager til at foreslå fokusområder
At medvirke til at fremme dialog og sparring mellem kulturaktører, forvaltning og Udvalget for Kultur og Fritid

§ 3: Medlemmer
Alle lokale foreninger, institutioner og grupper med løsere struktur, der arrangerer, formidler eller udøver kulturel
aktivitet kan blive medlem af samrådet.
Medlemskab er gyldigt når foreningen er registreret hos Samrådet, senest 6 uger før Repræsentantskabsmødet.
Medlemskabet følger kalenderåret.
Udmeldelse af samrådet, sker ved skriftlig udmeldelse til sekretariatet.
Bestyrelsen (Sekretariatet) varetager registrering af medlemmer.

§ 4: Økonomi
Samrådet har ingen selvstændig økonomi. Samrådets møder afholdes i kommunale lokaler og
med administrativ assistance fra kommunen.

§ 5: Repræsentantskabet
Samrådets repræsentantskab består af 1 repræsentant fra hver af de registrerede medlemmer.
Repræsentantskabet er Samrådets højeste myndighed.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i april kvartal.
Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af formandens / bestyrelsens beretning
3. Samrådets planer for det kommende år
4. Indkomne forslag fra samrådets medlemmer
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt.
Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel ved annoncering i de lokale aviser.
Endvidere sendes indkaldelsen elektronisk, ligeledes med 4 ugers varsel. Medlemmerne er selv forpligtede til at
sørge for, at sekretariatet har de relevante e-mailadresser.
Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt. Alle repræsentanter for registrerede medlemmer, har stemmeret og er
valgbare. Hvert medlem har én stemme. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
Alle personafstemninger foregår skriftligt, og afgørelse foregår ved simpelt stemmeflertal. Dog gælder der 2/3 flertal
af afgivne stemmer i.f.m. vedtægtsændringer og opløsning af Samrådet.
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4 i dagsordenen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
repræsentantskabsmødet.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Såfremt 25 % af Samrådets
medlemmer skriftligt ønsker det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden for en
tidsfrist på 4 uger.

§ 6: Bestyrelsen
Samrådet ledes af en bestyrelse bestående af i alt 9 medlemmer.
8 medlemmer vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Valg til bestyrelsen gælder 2 år. 1 medlem udpeges
af Kultur og Fritidsudvalget for en periode svarende til Byrådets funktionsperiode.
4 medlemmer er således på valg til hvert årligt repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Sekretariatsfunktionen varetages af Fagenheden for Kultur og Fritid.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.
Bestyrelsen varetager Samrådets løbende opgaver i henhold til formålet. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper
til løsning af konkrete opgaver.
Der aflægges en årlig beretning til repræsentantskabsmødet, og bestyrelsen informerer medlemmerne om det

igangværende arbejde.
Der føres protokol over bestyrelsens møder m.v.

§ 7: Vedtægter
Ændringer af Samrådets vedtægter kan foregå på repræsentantskabsmøde, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er
FOR forslaget.
Vedtægter og vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes af Kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord
Kommune.

§ 8: Samrådets opløsning
Samrådet kan opløses, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er FOR opløsningen på 2, på hinanden følgende,
repræsentantskabsmøder. Opløsning kan kun finde sted såfremt det i mødeindkaldelsen klart fremgår, at der
skal træffes beslutning om dette.
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