
April-2018 

Kommissorie for Christiansø Kunst og Kulturråd  

Christiansø Kunst og Kulturråd skal være rådgivende og inspirerende i udviklingen og 
driften af det kulturhistoriske museum i Lille Tårn, samt udstillinger og aktiviteter i 
”Det Nye Store Tårn”. 

Retningslinjer for Christiansø Kunst og Kulturråd 
 

§ 1 Baggrund 

1. Christiansø Kunst og Kulturråd er nedsat i henhold til beslutning truffet af 

Forsvarsministeriet og administratoren på Christiansø. 

  

§ 2 Rådets kompetencer og opgaver 

1. Rådet er selvsupplerende og skal bestå af mellem 5 og 7 medlemmer inklusiv formanden, 

eksklusiv administratoren for Christiansø. 

Rådet forestår udvælgelse af udstillinger/emner, i samarbejde med administratoren på 

Christiansø og i overensstemmelse med Forsvarsministeriets overordnede regler og 

bestemmelser for driften af Christiansø. 

2. Rådets formand udpeges af administratoren på Christiansø i samråd med 

Forsvarsministeriet.  

 

§ 3 Rådsmøde 

1. Rådet mødes 1 gang årligt. Derudover kan indkaldes til møder efter behov, som kan 

indkaldes af formanden og administratoren på Christiansø. Mindst to rådsmedlemmer kan 

desuden begære rådet indkaldt.  

2. Indkaldelse og udsendelse af dagsorden påhviler efter samråd med formanden 

administratoren på Christiansø, og foregår som hovedregel på Christiansø. 

3. Rådsmøderne ledes af formanden og ved dennes fravær af administratoren på Christiansø. 

4. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmer, samt administratoren på 

Christiansø er til stede. 

5. Ved afstemning afgøres en sag ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed vægtes 

formandens stemme højere.  

6. Rådet modtager ikke honorar eller anden form for vederlag, udover refusion af afholdte 

udgifter i forbindelse med mødevirksomhed, herunder rejse og fortæringsudgifter. 

7. Administrator for Christiansø deltager i møder som tilforordnet uden stemmeret. 

 

§ 4 Forretningsudvalg 

       l.     Forretningsudvalget består af formanden samt administratoren på Christiansø. 

2. Forretningsudvalget følger på rådets vegne den daglige drift af museer, udstillinger, events 

mv., som falder indenfor rådets ansvarsområde. 

3. Forretningsudvalget afholder møder efter behov. Referater fra disse møder tilgår rådet 

umiddelbart efter mødernes afholdelse.  

 

§ 5 Protokol 
1. Forretningsudvalget drager omsorg for at der føres beslutningsprotokol fra rådsmøderne og 

at beslutningerne udføres. 



2. Protokollen godkendes af rådets tilstedeværende medlemmer på førstkommende møde. 

3. Referat fra hvert rådsmøde sendes til medlemmer af rådet snarest efter mødet. 

4. Sekretariatsfunktionen varetages af Christiansø Administration og administratoren på 

Christiansø. 

 

§ 6 Ansvar 

1. Det påhviler rådet at påse at ”Det Nye Store Tårn” samt museet i Lille Tårn på Christiansø 

drives på en kunstnerisk og udstillingsmæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med 

Forsvarsministeriets overordnede regler og bestemmelser for driften af Christiansø, samt at 

der sker en kunstnerisk og formidlingsmæssig udvikling, som afspejler udviklingen i den 

omkringliggende verden. 

 

 

Godkendt af Styregruppe for Store Tårn 20. april 2018 


