
Det Frivillige Kulturelle Samråd 

 

Vedtægter for Det Frivillige Kulturelle Samråd 
 

§ 1 Navn  

Stk. 1 Det Frivillige Kulturelle Samråd (FKS). 

Stk. 2 FKS’ hjemsted er formandens eller sekretariatets adresse. 

  

§ 2 Formål  

Stk. 1 FKS’ formål er at sikre: 

• at alle borgere får adgang til kunst og kultur 

• at det frivillige kulturelle foreningsområde får en plads i kulturpolitikken na-

tionalt, regionalt og lokalt  

• at det frivillige kulturelle foreningsområde bliver synligt i kulturdebatten  

• at det frivillige kulturelle foreningsområde ligestilles med andre foreningsom-

råder i tilskudspolitikken  

Stk. 2 FKS vil desuden arbejde for: 

 

• at samle de landsorganisationer, der i formål og aktivitet kan tilslutte sig 

samrådets formål  

• at støtte og udvikle det kulturelle arbejde, der kan rummes inden for formå-

let  

• at styrke samarbejdet på tværs af medlemsorganisationerne  

• at varetage områdets fælles interesser over for myndigheder, beslutningsta-

gere etc.  

• at sikre udbuddet af kunstneriske, kulturelle og kulturarvsbaserede aktivite-

ter  

• at styrke området gennem kurser og konferencer 

• at medvirke til at indsamle viden og dokumentation om området 

 

 

 

 

 

 

Stk. 3. Enhver medlemsorganisation bevarer sin fulde og hele selvstændighed, og FKS kan 

ikke anfægte de enkelte medlemsorganisationers uafhængighed. 

  

§ 3 Medlemmer  

Stk. 1 Som medlemsorganisationer kan optages landsdækkende organisationer, der har 

kunstneriske, kulturelle eller kulturarvsbaserede aktiviteter som væsentligt formål, 

og hvor frivillige organiserer, koordinerer, arrangerer, formidler, skaber rammer og 

lign. for disse aktiviteter.  

 

Stk. 2 Ved landsdækkende forstås lokal forankring og lokale kulturelle aktiviteter i mindst 3 

af landets 5 regioner. Aktiviteterne skal være iværksat af landsorganisationen eller 

dennes lokale foreninger/afdelinger. 

 

Stk. 3 En medlemsorganisation skal have foreningsstruktur og suverænitet (egne vedtæg-

ter, eget budget og eget regnskab).   
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Stk. 4 Repræsentantskabet kan dog beslutte, at der - efter indstilling fra bestyrelsen - gives 

dispensation til landsorganisationer, der ikke opfylder betingelserne. 

 

Stk. 5 Paraplyorganisationer for landsorganisationer kan ikke opnå medlemskab. 

 

Stk. 6 Optagelse kan ske efter skriftlig henvendelse. Bestyrelsen indstiller til repræsentant-

skabet, der derefter beslutter, om medlemmet er optaget.  

 

Stk. 7 Medlemsorganisationer har stemmeret på repræsentantskabsmødet fra det øjeblik, 

de er optaget. 

 

Stk. 8 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3. mdr.’s varsel. 

  

§ 4 Kontingent  

Stk. 1 FKS’ medlemmer betaler et kontingent til samrådets virksomhed.  

 

Stk. 2. Kontingent fastsættes årligt af repræsentantskabet for næste regnskabsår.  

 

Stk. 3 Kontingentet forfalder til betaling pr. 1. januar og skal være betalt inden 1. april, da 

medlemskabet ellers bortfalder. 

  

§ 5 Repræsentantskabet  

Stk. 1 Repræsentantskabet er FKS’ øverste myndighed.  

 

Stk. 2 Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i april eller maj måned.  

 

Stk. 3 Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 ugers varsel ved brev til 

medlemsorganisationerne med angivelse af foreløbig dagsorden.  

Stk. 4 Repræsentantskabets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:  

a) Valg af dirigent 

b) Valg af referent 

c) Valg af stemmetællere  

d) Beretning (til godkendelse) 

e) Regnskab (til godkendelse) 

f) Optagelse af nye medlemmer (til godkendelse) 

g) Indkomne forslag 

h) Bestyrelsens forslag til handleplan (til godkendelse) 

i) Fastsættelse af kontingent (til godkendelse) 

j) Forslag til budget (til godkendelse) 

k) Valg 

l) Eventuelt 

 

Stk. 5 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være FKS i hænde senest 4 uger før 

repræsentantskabsmødets afholdelse, ved vedtægtsændringer senest 6 uger før. 
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Stk. 6 Endelig dagsorden samt eventuelt indkomne forslag, det reviderede regnskab, be-

retning, indstilling af nye medlemmer, forslag til handleplan og forslag til budget og 

kontingent udsendes til medlemsorganisationerne senest 2 uger før repræsentant-

skabsmødets afholdelse.  

 

Stk. 7 Repræsentantskabet består af 2 personer fra hver medlemsorganisation. Repræsen-

tantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemsorganisationerne 

er mødt frem. Jf. dog § 11 stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Stk. 8 Repræsentantskabets møder er i øvrigt åbne for andre repræsentanter fra med-

lemsorganisationerne, men uden stemmeret. 

 

Stk. 9 Stemmeret på repræsentantskabsmødet forudsætter, at kontingent for det pågæl-

dende år er indbetalt inden 1. april. 

 

Stk. 10 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælger de stemmeberettigede blandt de 

fremmødte 5 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i 

lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 11 Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år, og alle valg har virkning fra repræ-

sentantskabsmødet. Genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 12 Ved varigt forfald i bestyrelsen udpeger den medlemsorganisation, hvorfra bestyrel-

sesmedlemmet var delegeret, et nyt bestyrelsesmedlem, som fungerer til først-

kommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der finder nyvalg sted. Jf. dog § 

7 stk. 2. 

 

Stk. 13 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges hvert år 1 kritisk revisor for 2 år 

samt 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.  

 

Stk. 14 Der kan kun sidde én repræsentant fra hver medlemsorganisation i bestyrelsen. 

 

Stk. 15 Såfremt en medlemsorganisation melder sig ud eller ophører med at eksistere, kan 

en person valgt som repræsentant fra denne organisation ikke længere være med-

lem af bestyrelsen. 

 

Stk. 16 Alle valg og beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. 

Jf. dog § 10 og § 11. 

 

Stk. 17 Ved stemmelighed bortfalder forslaget, dog ikke ved omvalg, jf. stk.18.  

 

Stk. 18 Såfremt der opstår stemmelighed ved valg, foretages omvalg blandt de personer, 

der har opnået stemmelighed. Såfremt der atter opstår stemmelighed, afgøres val-

get ved lodtrækning.  
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Stk. 19 Såfremt én stemmeberettiget ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. 

 

Stk. 20 Der udarbejdes beslutningsreferat, som udsendes til medlemsorganisationerne se-

nest 4 uger efter repræsentantskabsmødets afholdelse. 

 

Stk. 21 Hver medlemsorganisation bidrager med egne omkostninger i forbindelse med del-

tagelse i repræsentantskabsmøder. 

  

§ 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde  

Stk. 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det 

nødvendigt, og skal afholdes, hvis der over for formanden fremsættes skriftlig, be-

grundet begæring herom fra mindst 1/3 af medlemsorganisationerne. 

 

Stk. 2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 1 måned, efter at for-

manden har modtaget begæringen, og skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 

 

Stk. 3 Dagsorden med indkomne forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen. 

  

§ 7 Bestyrelsen  

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde med formand, næstfor-

mand og evt. andre poster. 

 

Stk. 2 Hvis formanden har varigt forfald, indtræder næstformanden som formand. Besty-

relsen vælger derefter en ny næstformand. 

Stk. 3 Bestyrelsen er FKS’ øverste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. For-

manden tegner FKS, men tegningsretten kan delegeres.  

 

Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang, den finder det nødvendigt. Bestyrel-

sen fastsætter udvalgets kommissorium og beføjelser. Bestyrelsen kan udpege ud-

valgets formand.  

 

Stk. 5 Bestyrelsen samles til møde på formandens foranledning, eller når mindst tre besty-

relsesmedlemmer kræver det med angivelse af motiveret dagsorden. I sidste tilfælde 

skal mødet afholdes senest 2 uger, efter at begæringen er fremsat.  

 

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder for-

slaget.  

 

Stk. 7 Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til 

alle medlemsorganisationerne. 

 

Stk. 8 Udgifter ved deltagelse i FKS’ arbejde udredes af de enkelte medlemsorganisationer, 

med mindre bestyrelsen beslutter andet.  
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Stk. 9 Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.  

  

§ 8 Sekretariat 

Stk. 1 Bestyrelsen kan ansætte personale og etablere sekretariat 

  

§ 9 Regnskab 

Stk. 1 FKS’ regnskabsår er 1. januar - 31. december.  

 

Stk. 2 Der påhviler hverken medlemmer, medlemsorganisationer eller bestyrelsesmed-

lemmer nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet inden for rammerne af 

FKS’ vedtægter, repræsentantskabets vedtagelser og den almindelige lovgivning. 

  

§ 10 Vedtægtsændringer  

Stk. 1 Nærværende vedtægter kan kun ændres af repræsentantskabet på et ordinært eller 

ekstraordinært møde.  

 

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes senest 4 uger før repræsentantskabs-

mødet.  

 

Stk. 3 Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte på re-

præsentantskabsmødet.  

  

§ 11 Opløsning  

Stk. 1 FKS kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende repræsentant-

skabsmøder. På det første repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med mindst 

6 ugers varsel, kræves mindst 2/3 flertal, for at forslaget er vedtaget.  

 

Stk. 2 Såfremt der på et repræsentantskabsmøde måtte være flertal, jf. stk. 1, skal der 

mindst 4 uger og højest 8 uger efter denne beslutning indkaldes til et nyt repræsen-

tantskabsmøde med mindst 3 ugers varsel. På dette repræsentantskabsmøde, hvor 

de fremmødte er beslutningsdygtige, er forslaget om opløsning vedtaget, såfremt 

det opnår simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.  

 

Stk. 3 Der skal på det sidste repræsentantskabsmøde træffes beslutning om anvendelse og 

afvikling af FKS’ eventuelle midler, som skal gå til almennyttige kulturelle formål. 

  

Stk. 4 Bestyrelsen forestår FKS’ nedlæggelse.  

  

 

 

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde i Odense den 2. maj 2015 


