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FUNDATS FOR KULTUR- OG
FRITIDSUDVALGETS KULTURPRIS

Kulturprisen
Kulturprisen er indstiftet i 2007 af Guldborgsund Kommunes Kultur- og
Fritidsudvalg for at sætte fokus på kommunens kultur- og fritidsliv.

Kulturprisens formål
Kulturprisens formål er

At belønne kulturelle initiativer, som udspringer af eller er til gavn for
Guldborgsund kommunes kultur- og fritidsliv.
At belønne lokale aktiviteter, som profilerer kommunens kultur- og
fritidsliv og Guldborgsund Kommune.

Kulturprisens modtagere
Kulturprisens modtagere kan være en institution, forening, en gruppe eller en
enkelt person, som har ydet en særlig indsats i overensstemmelse med
kulturprisens formål i årets løb.

Som hovedregel skal en modtager have bopæl i Guldborgsund Kommune. I
særlige tilfælde kan prisens uddeles til andre, som ikke har deres bopæl i
Guldborgsund kommune, men via deres arbejde virker f.eks. som ambassadører
for Guldborgsund Kommune.

Ansatte i kultur- og fritidsområdet i Guldborgsund Kommune kan godt modtage
prisen, hvis det sker i deres egen forening og i deres fritid.

Kulturprisens størrelse
Kulturprisen uddeles som et kontant beløb på 15.000 kr. til enkeltperson/er,
forening, institution eller gruppe/r. Kultur- og fritidsudvalget kan opdele prisen i
flere portioner.

Kulturprisens uddeling
Kulturprisen uddeles af Kultur- og Fritidsudvalgets formand en gang om året i
forbindelse med Kulturnatten.

Forslag til modtagere af prisen
Kultur- og Fritidsafdelingen indkalder forslag til modtagere bl.a. via annoncer i
dagspressen.
Kultur- og Fritidsudvalget kan selv foreslå modtagere.

Behandling af forslag til modtagere
Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om prismodtagere efter indstilling fra
Kulturelt samråd.
Udvalget kan vælge ikke at uddele prisen, hvis det et år vurderes, at der ikke er
egnede modtagere.

Kulturprisens fundats
Forslag til ændringer i Kulturprisens fundats kan behandles som et punkt på et
ordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget.
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Ophævelse af Kulturprisen
Beslutning om ophævelse af Kulturprisen kan til enhver tid ske på et ordinært
møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 23. maj 2012


