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Samarbejde mellem Utzon Center A/S og KUNSTEN
Kære Lis
Gitte Ørskou ved KUNSTEN har nu fået svar fra Kulturstyrelsen på spørgsmålet
om ændring af KUNSTENs vedtægter.
Kulturstyrelsen har – lidt overraskende – meddelt, at det ikke er nødvendigt at
ændre KUNSTENs vedtægter som følge af den aftale, der skal indgås med Utzon
Center A/S.
Derimod mener Kulturstyrelsen, at der er grundlag for at lave en generel opdatering og ændring af KUNSTENs vedtægter på baggrund af de seneste ændringer,
der er foretaget i den lovgivning, der regulerer KUNSTENs aktiviteter.
Det er derfor mit forslag, at vi undlader at træffe beslutning om at ændre vedtægterne som led i indgåelsen af samarbejdsaftalen mellem KUNSTEN og Utzon
Center A/S.
I stedet sætter vi dette projekt med ændring af KUNSTENs vedtægter i gang, når
samarbejdet mellem KUNSTEN og Utzon Center A/S er en realitet. Derved får vi
mulighed for – i ro og fred – at få bearbejdet vedtægterne, drøftet vedtægtsændringerne både med Aalborg Kommune og Kulturstyrelsen og på den måde fremtidssikre vedtægterne i enhver henseende.
Omvendt, hvis vi skal haste en ændring af vedtægterne igennem på nuværende
tidspunkt og have disse afstemt med Kulturstyrelsen, vil det forsinke tidsplanen
for indgåelse af samarbejdet mellem KUNSTEN og Utzon Center A/S.
Jeg vil derfor foreslå, at du tager spørgsmålet om vedtægtsændringer af dagsordenen i forhold til Byrådet, således at det alene er godkendelsen af den bevillingsmæssige del omkring samarbejdet mellem KUNSTEN og Utzon Center A/S
der skal godkendes på nuværende tidspunkt.
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Du er meget velkommen til at ringe til mig for en drøftelse eller alternativt tage
kontakt til Anders Hjulmand for at drøfte det med ham.

Med venlig hilsen
Per Christensen
Advokat (L) HD(R), Partner
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