
 
FORRETNINGSORDEN – Kulturrådet i Gribskov Kommune  
 
1. Kulturrådet refererer til Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.  

 
2. Kulturrådets møder holdes for lukkede døre.  
 
3. Kulturrådet afholder 1-2 gange årligt møder med Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.  
 
4. Der føres protokol over beslutningerne. Referat godkendes på efterfølgende Kulturrådsmøde.  
 
5. En repræsentant fra Center for Kultur, Fritid og Turisme varetager sekretærfunktionen.  
 
6. Kulturrådet vælger selv sin næstformand.  
 
7. Kulturrådet afholder mindst 5 møder årligt samt 2 fællesmøder med Idrætsrådet.  
 
8. Formanden kan aflyse møder, såfremt der ikke foreligger sager til behandling i det ordinære møde, herunder  
sager, der skfiftligt er fremsendt af medlemmerne senest 10 dage før mødet. Medlemmerne informeres  
skriftligt om aflysning af møder.  
 
9. Formanden fastsætter dagsordennen for møderne. Dagsordenen udsendes senest 5 hverdage inden mødet  
til medlemmerne. Formanden bestemmer endvidere i samråd med sekretæren hvilke bilag, der skal  
udsendes med dagsorden.  
 
10. Til belysning af enkelte punkter kan relevante personer inbydes.  
 
11. I formandens fravær leder næstformanden Kulturrådets forhandlinger.  
 
12. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  
 
13. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  
 
14. Hvor Kulturrådet har indstillingspligt, skal der foretages en indstilling.  
 
15. Kulturrådet er omfattet af tavshedspligt i lighed med praksis i andre organer inden for det borgerlige ombud.  
 
16. Kulturrådet udøver sin virsomhed i møder med mindre, andet er besluttet f.eks. delegation til formanden,  
næstformanden eller Center for Kultur, Fritid og Turisme.  
 
17. Kulturrådet fastsætter mødedatoer og -steder på decembermødet for det kommende år.  
 
18. Suppleanter kan deltage i rådets møder, dog uden stemmeret.  
 
19. Der tages referat over alle beslutninger.  
Et medlem er berettiget til – i kort form at få afvigende mening ført til referat.  
 
Senest 8 dage efter rådets møde skal medlemmerne have tilsendt referatet.  
 
20. Formanden sørger for udførelse af trufne beslutninger.  
 
 
Anbefalet af Kulturrådets nedsatte arbejdsgruppe den 08. maj 2018  
Godkendt af Kulturrådet den 24. september 2018  
Godkendt af Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi den 29. oltober 2018 


