Varde Kommune
Kulturelt Råd

Der er kommet ny struktur på foreningsområdet i Varde Kommune og det betyder, at
Fritidsrådet forsvinder, og erstattes af fire mere specialiserede råd:
Varde Idrætsråd, Varde Foreningsråd, Kulturelt råd og Varde Aftenskoleråd.
De fire råd samles i Fritidssamrådet.
Det er Kulturelt Råds formål at fremme kulturelle interesser i Varde Kommune, herunder at
arbejde for og medvirke til at:
- Udvikle, støtte og stimulere et bredt og varieret kulturliv som tilgodeser alle borgere i hele
Varde Kommune
- At være bindeled mellem kulturelle foreninger, organisationer, institutioner m.v.
- Stå for kvalitativ udvikling af kulturelle tilbud
- Indgå i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af
kulturområdets aktiviteter i Varde Kommune.
Kulturelt Råd har en vigtig rolle som:
1. Hørings- og dialogpartner for Udvalget for Kultur og Fritid
2. Aktiv deltager i netværkssamarbejder og udvikling indenfor det kulturelle område.
Intentionen er, at Vardes Kulturelle Råd fungerer som et vigtigt interessefællesskab, danner
grundlag for et stærkt engagement fra foreningerne, som har en interesse i at være med til at
præge og udvikle området.
Hørings- og dialogpartner for Udvalget for Kultur og Fritid:
- Indstillinger, forslag og bemærkninger til budget, tilskudsregler og
udviklingsinitiativer.
- Direkte at tilkendegive rådets interesser og forslag til nye udviklingstiltag
- Høring og dialog om emner af interesse for rådet
En vigtig opgave for rådet er dermed at være den direkte samarbejds- og høringspartner for
Udvalget og dermed kunne øve indflydelse, så der er samklang mellem de politiske
beslutninger og foreningslivets interesser.
Aktiv deltager i netværkssamarbejder og udvikling indenfor kulturområdet:
- Netværks og temadrøftelser indenfor eget interesseområde
- Gensidig sparring og læring
- I fællesskab udvikle nye foreningssamarbejder på tværs
- Gensidigt bistå hinanden med løsning af konkrete udfordringer
Enhver forening eller organisation, der er hjemmehørende i Varde Kommune, kan optages som
medlem af Kulturelt Råd under forudsætning af, at foreningens/organisationens formål er
kulturel og oplysende, og at foreningen i øvrigt kan tilslutte sig rådets formål.

Find os på: www.kulturvarde.dk

Kulturelt Råd skal støtte og stimulere det kulturelle liv i Varde Kommune og være bindeled mellem foreninger og organisationer

Hvad er Kulturelt Råd?

