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Vedtægter 
 

§ 1. Navn og hjemsted 
Stk. 1: Landsorganisationens navn er Kulturelle Samråd i Danmark (KSD).  
Stk. 2: Foreningens hjemsted er landssekretariatets adresse. 

 
§ 2. Formål 
 Kulturelle Samråd i Danmark (KSD) skal som landsorganisation for kulturelle 

samråd i Danmark varetage følgende opgaver: 
 1. Fremme udviklingen og vilkårene for de kulturelle samråd. 

2. Skabe synlighed for de kulturelle samråd på landsplan. 
3. Varetage de kulturelle samråds interesser over for offentlige instanser, in-

stitutioner og samarbejdspartnere på landsplan.  
4. Sikre information og kommunikation til medlemmerne. 
5. Varetage fælles interesser for medlemmerne.  
6. Bistå interesserede med oprettelse af samråd. 
7. Samarbejde med nationale og internationale partnere. 
8. Forestå konferencer og møder efter behov. 

§ 3. Medlemmer 
Stk. 1: Ethvert i Danmark hjemmehørende samråd, samvirke eller lignende kan blive 

medlem af Kulturelle Samråd i Danmark. 
Stk. 2: I kommuner, hvor der ikke findes kulturelt samråd, kan andre ”paraplyer” eller 

udvalg, som omfatter kulturområdet eller kultur- og fritidsområdet, optages som 
medlem. 

Stk. 3: Udmeldelse skal ske skriftligt og med mindst 3 måneders varsel til den 1. januar. 
 

§ 4.  Servicemedlemmer 
Stk. 1: Som servicemedlemmer kan optages kommuner, landsorganisationer og andre ef-

ter ansøgning.  
Stk. 2: Servicemedlemmer har ingen stemmeret. 
Stk. 3: Et servicemedlemskab giver mulighed for følgende ydelser: 

 1. Rabat på konferencer og lignende. 
2. Udsendelse af diverse informationer, herunder Kulturelle Samråd i 

Danmarks tidsskrift, bøger m.v. 
3. Mulighed for - i et vist omfang - at trække på landssekretariatet. 

 

   
§ 5. Generalforsamlingen 
Stk. 1: Kulturelle Samråd i Danmarks ordinære generalforsamling afholdes inden udgan-

gen af september, normalt i forbindelse med den årlige konference, og indkaldes 
med mindst 6 ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden. 

Stk. 2: De tilsluttede samråd har hver en stemme. Samme person kan ikke have stemmeret 
for mere end 1 samråd. 

Stk. 3: Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at kontingent for det pågældende 
år er indbetalt 1 måned inden generalforsamlingen. 

Stk. 4: Almindelig stemmeflerhed er gældende. 
Stk. 5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med  
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det fremmødte antal medlemmer. 
Stk. 6: Hvis et medlem kræver det, skal der ske skriftlig afstemning. 
Stk. 7: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 8: Ved valg til bestyrelsen kan der stemmes på indtil det antal personer, som skal 

vælges. Ved valg af 3 personer kan der således stemmes på 1, 2 eller 3. Der kan 
kun afgives 1 stemme pr. kandidat. 

Stk. 9: Kandidater, som ikke er til stede, kan vælges, hvis de på forhånd skriftligt har til-
kendegivet, at de er villige til at opstille. 

Stk. 10: Dagsordenen skal mindst indeholde: 
 1. Valg af dirigent.  

2. Godkendelse af årsberetning.  
3. Godkendelse af årsregnskab. 
3. Indkomne forslag.  
4. Godkendelse af arbejdsplan for perioden indtil næste generalforsamling 

samt godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende  
a. kalenderår. 

5. Valg (som anført i § 6).  
6. Evt. 

 
 

 
Stk. 11: 

 
Forslag til generalforsamlingen skal være Kulturelle Samråd i Danmarks formand 
skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Stk. 12: Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag udsendes senest 10 dage inden ge-
neralforsamlingen. 
 

§ 6. Bestyrelsen 
Stk. 1: Den daglige ledelse af Kulturelle Samråd i Danmark varetages af bestyrelsen under 

ansvar over for generalforsamlingen. 
Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af de ved generalforsamlingen tilstede-

værende medlemmer for en 3-årig periode. Der vælges 3 personer i år 2001 og 
hvert 3. år derefter. De øvrige år vælges 2 personer. 

Stk. 3: Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. 
Stk. 4: Generalforsamlingen vælger derudover: 

 • 2 suppleanter, valgt af de ved generalforsamlingen tilstedeværende  med-
lemmer for en 1-årig periode. 

• 2 revisorer, idet der hvert år vælges 1 revisor for en 2-årig periode.  

• 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode. 

 

Stk. 5: Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær og 
fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til 
stede.  

Stk. 7: Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Beslutninger om køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån forudsætter tilslutning fra mindst 
fire af bestyrelsens medlemmer. 

Stk. 8: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. 
 

§ 7. Sekretariat 
Stk. 1: Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af lederen af Kulturelle 

Samråd i Danmarks landssekretariat. 
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Stk. 2: Sekretariatslederen har med reference til formanden ansvaret for, at sekretariatets 
virksomhed sker i henhold til de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer for vareta-
gelse af sekretariatsopgaver. 

Stk. 3: Lederen af sekretariatet kan efter bemyndigelse fra formand eller bestyrelse repræ-
sentere Kulturelle Samråd i Danmark. 
 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling  
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødven-

digt, og skal afholdes, hvis der over for formanden fremsættes skriftlig, begrundet 
begæring herom fra mindst 1/4 af medlemmerne. 

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned, efter at formanden 
har modtaget begæringen, og skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.  

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

§ 9. Kontingent, regnskab og revision  
Stk. 1: Det årlige kontingent til Kulturelle Samråd i Danmark fastsættes på generalforsam-

lingen.  
Stk. 2: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
Stk. 3: Regnskabet revideres af interne revisorer, som vælges af generalforsamlingen, og 

– hvis de bevilgende myndigheder kræver det – af ekstern revisor, som udpeges af 
bestyrelsen. 

Stk. 4: Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen 
 

§ 10. Tegning og hæftelse  
Stk. 1: Kulturelle Samråd i Danmark tegnes af formanden og kassereren. 
Stk. 2: I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden samt kassereren. 
Stk. 3: Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for så 

vidt de har handlet inden for rammerne af Kulturelle Samråd i Danmarks vedtæg-
ter, generalforsamlingens vedtagelser eller den almindelige lovgivning. 

Stk. 4: Kulturelle Samråd i Danmark hæfter alene med den til enhver tid gældende for-
mue. 
 

§ 11. Vedtægtsændringer  
Stk. 1: Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være Kulturelle Samråd i Danmarks 

formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og være udsendt til med-
lemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 2: Til vedtægtsændringer kræves et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen afgiv-
ne stemmer. 
 

§ 12. Ophævelse 
Stk. 1: Til Kulturelle Samråd i Danmarks ophævelse kræves et flertal på 2/3 af de på ge-

neralforsamlingen afgivne stemmer. For at mødet kan være beslutningsdygtigt 
kræves dog: 

1. At ophævelsen udtrykkeligt er nævnt i mødeindkaldelsen 
2. At mindst halvdelen af de tilsluttede samråd er repræsenteret på mødet. 

 

Stk. 2: Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, 
der afholdes senest 2 måneder efter. Denne er under alle omstændigheder beslut-
ningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed. 



4 

 

Stk. 3: Eventuelle midler ved ophævelse tilsendes Kulturministeriet, der selv træffer be-
slutning om anvendelse af dem. 

 
 

 
 

• Vedtaget på S.K.A.G.s stiftende generalforsamling i Haderslev den 6. september 1992. Ole Fink, dirigent. 

• Ændret på generalforsamlingen i Frederikshavn den 29. august 1993. Egon Pedersen, dirigent. 

• Ændret på generalforsamlingen i Herning den 10. september 1995. Agnete Hagen, dirigent. 
• Ændret på generalforsamlingen i Helsingør den 9. september 2001. Ole Honoré, dirigent. 
• Ændret på generalforsamlingen i Køge den 27. september 2009. Ole Honoré, dirigent. 

 

 


