
 
 

 1 

Bornholms Regionskommune 

 

                          November 2014 

Vedtægter for Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd 

 

1. Grundlag. 
Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd er godkendt af Fritids- og Kulturudvalget 29/10 
2014. 
 

2. Medlemmer. 
Musik- og Teaterrådet består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer repræsenterer børns og unges 
interesser inden for musik og teater, litteratur og film. Alle medlemmer har stemmeret.  
 
Rådets sammensætning afgøres efter indstilling af det stående politiske fagudvalg, der har ansvaret 
for kulturområdet. 
 
Rådet omfatter  
 

a) 1 repræsentant for musikundervisning  
b) 1 repræsentant for rytmisk musik 
c) 1 repræsentant for klassisk musik 
d) 2 repræsentant for teaterområdet 
e) 1 repræsentant for udøvende musikere 
f) 1 repræsentant for litteraturområdet 
g) 1 repræsentant for filmområdet 
h) 1 repræsentant for det stående politiske fagudvalg 

 
Udpegningsperioden for repræsentanterne følger den kommunale valgperiode. 
 

             Medlemmerne modtager kørselsgodtgørelse efter kommunale regler. 

             Alle udgifter i forbindelse med rådets møder og andre aktiviteter for rådet afholdes af rådets midler. 

Bornholms Regionskommunes kulturkonsulent fungerer som sekretariat for Musik- og Teaterrådet. 

3. Opgaver. 
Musik- og Teaterråd har følgende opgaver: 

o bidrage til udviklingen af kulturområdet på Bornholm i et tværgående samarbejde med alle 
kulturaktører 

o anvendelse af en pulje til aktiviteter inden for musik. teater-, film- og litteraturområdet, 
herunder bevilling af midler efter ansøgning 

o udarbejdelse af konkrete forslag og projekter indenfor musik, teater-, film- og 
litteraturområdet. 

o koordinering inden for musik, teater-, film- og litteraturområde 
o rådgivning af lokale myndigheder vedrørende musik, teater-, film- og litteraturområdet  

o bidrage til formuleringen af relevante politikker 
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4. Organisering 
Musik- og Teaterrådet refererer til det stående politiske fagudvalg, der har ansvaret for fritids- og 
kulturaktiviteter. Det politiske fagudvalg fastsætter årligt størrelsen af puljen til aktiviteter inden for 
det kulturhistoriske område. 
Musik- og Teaterrådet deltager ved formanden i dialogmøder med det politiske fagudvalg. 
 

5. Vedtægtsændringer. 
Vedtægtsændringer kræver godkendelse af det stående politiske fagudvalg, der har ansvaret for 
fritids- og kulturaktiviteter. 

 

 


