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Tønder kommunale Billedkunstråd 

             November 2021 
Vedtægter  
 

1. Rådets navn er Tønder kommunale Billedkunstråd. 
 

2. Billedkunstrådet består af syv medlemmer, der udpeges af Tønder Kommunes Kultur-og 
Fritidsudvalg og godkendes af Kunstfonden og Kommunalbestyrelsen således:  

 Et medlem udpeget bland Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer. 
 Et medlem udpeget blandt Kulturelt Forums medlemmer. 
 To kunstkyndige. 
 Tre kunstnere. 

  
3. Billedkunstrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Dog fungerer det 

siddende billedkunstråd, indtil kommunalbestyrelsen har godkendt medlemmer til det 
nye råd. 
 

4. Det afgående billedkunstråd anbefaler overfor Kultur og Fritidsudvalget, hvem man foreslår udpeget 
til det nye billedkunstråd. Det sker ved, at det afgående billedkunstråd sender en anbefaling til Kultur 
og Fritidsudvalget, om hvem der anbefales udpeget. Kultur og Fritidsudvalget videre sender de af-
stemte anbefalinger til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Den samme procedure træder i kraft ved 
evt. udskiftning af medlemmer i valgperioden. Medlemmer skal også godkendes af Statens Kunst-
fond. 
 

5. Billedkunstrådets opgave er at rådgive og vejlede i forbindelse med kunstprojekter, ind-
køb af kunst, udsmykning i det offentlige rum, udsmykninger i forbindelse med nybyg-
geri samt selvstændigt at igangsætte kunstprojektet og understøtte de lokale kunstfore-
ninger. 
 

6. Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand og udvalget udarbejder 
sin forretningsorden.  
 

7. Udtræder et medlem i funktionsperioden udpeges et nyt. Udpegningen sker ved at følge 
proceduren i punkt 4. Det vil sige at billedkunstrådet kan anbefale, hvem der udpeges 
som nyt medlem. 
 

8. Et medlem af Tønder kommunale Billedkunstråd kan højst være medlem i to på hinan-
den følgende perioder. Efter 4 år uden medlemskab kan man genudpeges.  
 

9. Tønder kommunale Billedkunstråd kan afsætte midler til drift og understøttende kunst-
faglige initiativer. 
 

10. Der udbetales mødediæter til udvalgsmedlemmer ud fra Billedkunstnernes Forbunds 
takster. De udgør i 2021: 

 900 kr. for møder af en varighed af 0-4 timer.  
 i alt 1.800 kr. for heldagsmøder.  
 Herudover ydes refusion af transportudgifter ud fra statens takster.  

 
11. Kultur- og Fritidsafdelingen varetager sekretariatsbetjeningen af Tønder kommunale Bil-

ledkunstråd. 
 

12. Ændring af vedtægterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Tønder. 
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