Magistraten

Punkt 9.

Godkendelse af vedtægter for KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
2016-051480
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender nye vedtægter for KUNSTEN - Museum of
Modern Art Aalborg.
Mads Duedahl var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg har fremsendt nye vedtægter for museet til Aalborg Kommunes
godkendelse.
Vedtægtsændringerne er begrundet i:


at der i januar 2013 blev vedtaget en ny museumslov. I kølvandet på denne formulerede Slots- og
Kulturstyrelsen en række standardvedtægter, som Kunsten i det store og hele har fulgt for via disse i
højere grad at leve op til den nye museumslov.



at Kunsten har tiltrådt en management- og samarbejdsaftale med Utzon Center, som de nye vedtægter tager højde for - også i tilfælde af samarbejdets ophør.



at museets bestyrelse ønsker en slankere og mere agil bestyrelse.
De eksterne foreninger tilknyttet Kunsten - Kunstens Venner og Kunstens Erhvervsklub - er blevet
nedlagt og erstattet af klubber direkte tilknyttet Kunsten, og disse optager på nuværende tidspunkt fire pladser i bestyrelsen. Samtidig er der skelet til bestyrelsessammensætningen på ARoS, Moesgaard Museum, Louisiana og Musikkens Hus for at se, hvordan man kan styrke bestyrelsens rolle.

Sundheds- og Kulturforvaltningens bemærkninger:
Vedtægtsændringerne består i en opdatering af beskrivelsen af formål og ansvarsområde samt en ændring
af bestyrelsessammensætningen:

§ 9.

Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning m.v.

9.1.

Museets bestyrelse består af 5-8 medlemmer, der leder institutionen og er ansvarlige for, at institutionens drift til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og til enhver tid gældende
administrative forskrifter.

9.2.

De 5 medlemmer udpeges efter nedenstående principper:
 2 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd
 1 medlem udpeges af Erhverv Norddanmark
 1 medlem udpeges af Utzon Fonden
 1 medlem udpeges af Kunstens personale.
Ovennævnte medlemmer af bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, og valgperioden er sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Utzon Fondens plads i bestyrelsen er betinget af samarbejdsaftalen med Utzon Center A/S.

9.3.

Bestyrelsen skal udpege 1-3 yderligere medlemmer til bestyrelsen med supplerende kompetencer for
en 2-årig periode. Det tilstræbes, at bestyrelsen til sammen repræsenterer kunstfaglig, ledelsesmæssig, økonomisk og juridisk indsigt samt viden inden for forskning, markedsføring og bruger/oplevelsesbaseret innovation.

Med slankningen af bestyrelsen reduceres antallet af medlemmer udpeget af Aalborg Kommune fra 4 til 2,
og de kommunalt udpegede medlemmer kan udgøre en forskellig andel af den samlede bestyrelse. Det afhænger af, hvor stor bestyrelsen ender med at være, idet den jf. vedtægterne kan være på mellem 5 og 8
medlemmer.
De nye vedtægter tænkes at skulle træde i kraft 1. januar 2018, således at udpegning kan finde sted i forbindelse med konstituering af det nye byråd.
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Bilag:
Udkast til nye vedtægter for KUNSTEN
Sammenstilling af nugældende vedtægter og forslag til nye vedtægter for KUNSTEN
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