Valg til Kultur- og Fritidsrådet Billund Kommune
Perioden 1. marts 2018 - 31. december 2021

Sidste frist for indmelding af kandidatur
Mandag den 19. februar 2018
Valgmødet afholdes
Torsdag den 1. marts 2018 fra kl. 17.00.
Valgperioden
Man vælges som udgangspunkt for en 4 årige periode, men da det er ønsket at evaluere
samarbejdsmodellen ved udgangen af 2019, kan det medføre justeringer i sammensætningen af
repræsentanter og deraf en mulig udtræden eller ny indtræden før tid.
Kandidatur og valgbarhed
Ønsker man indflydelse på kultur- og fritidslivet i Billund Kommune, mod på at være med til at etablere en
ny samarbejdsmodel for området, så kan man melde sit kandidatur til Kultur- og Fritidsrådet i Billund
Kommune.
Alle over 18 år er valgbare til Kultur- og Fritidsrådet.
a) Foreninger og Folkeoplysende foreninger
Folkeoplysende foreninger, der i 2017 har modtaget tilskud eller fået tildelt lokaler efter
folkeoplysningsloven af Billund Kommune, kan opstille kandidater eller indgive sit kandidatur.
b) Uorganiserede/selvorganiserede
Uorganiserede og selvorganiserede samt andre foreninger på Kultur- og Fritidsområdet kan opstille
og/eller indgive sit kandidatur.
Ved indstilling af kandidater skal der tages hensyn til Ligestillingsloven §10, det vil sige at der som
udgangspunkt skal indstilles både en kvinde og mand. I tilfælde af at dette ikke kan lade sig gøre, skal dette
begrundes. En acceptabel begrundelse kan være, at ingen meldte sig.
Man melder sit kandidatur til Kultur- og Fritidsrådet senest mandag den 19. februar til KNH@billund.dk.
Ved tilmelding oplyses repræsentantgruppe, foreningens/aktørens navn samt kontaktoplysninger.
Kandidaterne offentliggøres på kommunes hjemmeside og OplevBillund umiddelbart efter. 19. februar
ligeledes sidste frist for de uorganiserede/selvorganiserede at tilmelde sig til valget til KNH@billund.dk.
Sammensætning og repræsentantgrupper
Kultur- og Fritidsrådet vil i første omgang komme til at bestå af 11 medlemmer med følgende
repræsentation:

2 repræsentanter fra aftenskolerne
4 repræsentanter fra foreningsområdet:
- 2 fra idrætsområdet
- 2 fra kulturområdet
2 repræsentanter fra de idebetonede foreninger
1 repræsentant fra de øvrige foreninger
1 repræsentant for de uorganiserede
1 politisk repræsentant
De indstillede/opstillede personer behøver ikke være tilstede ved selve valghandlingen, men der skal
foreligge tilsagn fra de indstillede/opstillede personer.

Valghandlingen
Valget forestås af Kultur og Fritid torsdag den 1. marts.
a) Foreninger, Folkeoplysende foreninger og folkeoplysende aftenskoler
De stemmeberettigede foreninger inviteres ind til valg på Rådhuset og vil få tilsendt valgkort pr.
mail. Ved indgangen til de separate valgmøder vil alle fremmødte foreningsmedlemmer blive
indskrevet efter forevisning af valgkortet. Herefter udleveres stemmesedlerne.
Hver folkeoplysende aftenskole samt folkeoplysende forening eller idrætsgrene under en
folkeoplysende forening, der i 2017 har modtaget tilskud eller fået tildelt lokaler efter
folkeoplysningsloven af Billund Kommune, kan stemme med 2 stemmer. Det gælder dog, at
aftenskolerne/foreningerne/idrætsgrenene under en forening, skal været repræsenteret ved
personligt fremmøde på valgmødet for at kunne deltage i valghandlingen.
b) Uorganiserede/selvorganiserede
De stemmeberettigede uorganiserede/selvorganiserede er; alle aktører og foreninger indenfor
kultur- og fritidslivet i Billund Kommune: Enkeltaktører/borgere har én personlig stemme, som skal
afgives ved personlig fremmøde. Foreninger har kun én stemme pr. forening, Kulturinstitutioner
har kun én stemme pr institution (kommunale institutioner har ingen stemmeret).
De uorganiserede/selvorganiserede skal tilmelde sig valghandlingen senest mandag den 19. februar
ved KNH@billund.dk De vil derefter få tilsendt deres valgkort.
Ved indgangen til de separate valgmøder vil alle fremmødte blive indskrevet efter forevisning af valgkortet.
Herefter udleveres stemmesedlerne.
Der afholdes separate valgmøder for de forskellige repræsentantgrupper. Hvert område skal vælge det
fastsatte antal repræsentanter samt 1 stedfortræder for hver repræsentantgruppe – på foreningsområdet
vælges der henholdsvis 1 stedfortræder for hver af de 2 områder; idræt og kultur. Der afholdes 1 valg
handling, hvor henholdsvis rådets ordinære medlemmer og stedfortræder vælges.

Valget til Kultur- og Fritidsrådet foretages ved simpel flertalsvalg. Ved stemmelighed foretages omvalg
blandt de kandidater med flest stemmer. Ved fortsat stemmelighed trækkes der lod.
Hvis ikke valget bliver gennemført i en eller flere repræsentantgrupper kan Kultur- og Fritidsrådet
efterfølgende tage stilling til, om der skal indkaldes til et supplerende valg eller udpege en person.

