
    
 

Ansøgningsskema Guldborgsund Billedkunstråd  
Guldborgsund Billedkunstråd nedsættes for en fireårig periode, aktuelt perioden 2018-2021, og 
udskiftes på én gang hvert fjerde år. Billedkunstrådets valgår følger kommunalbestyrelsens 
valgår. Et siddende Billedkunstråd fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg har 
fundet sted.  

Da en plads i Billedkunstrådet er blevet ledig midt i funktionsperioden, søger rådet en 
repræsentant for det lokale professionelle kunstmiljø, der har tid og lyst til at indgå i rådets 
arbejde i den resterende del af perioden frem til slutningen af 2021. 
Herudover søger rådet også en personlig suppleant for det nye rådsmedlem.  

ANSØGNING  

Undertegnede bekræfter hermed, at jeg ønsker at opstille til Guldborgsund Billedkunstråd 
som:  

Repræsentant fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund Kommune 

Suppleant for repræsentant fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund 
Kommune  

 

Bemærk: Du må kun sætte ét kryds!  

For repræsentanten fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund Kommune er 
der krav om fast bopæl i Guldborgsund Kommune. Ligeledes at en fraflytning fra kommunen 
medfører tab af medlemskab af Billedkunstrådet.  

Det er tilmeldingen hos Folkeregistret, der er afgørende for, hvor din bopæl er. 
 
Navn  
Adresse  
Telefon  
Mail  
Evt. hjemmeside  

 

  
 
Jeg er indforstået med, at jeg skal udarbejde en kort begrundelse for mit ønske om at opstille 
som kandidat til Guldborgsund Billedkunstråd.  

Jeg er ligeledes indforstået med, at Guldborgsund Kommune kan anmode om yderligere 
dokumentation på mit kunstneriske virke, og at jeg, såfremt jeg ikke fremsender anmodet 
dokumentation, afsiger mig opstilling.  

Bemærk, at fremsendt materiale vil blive forelagt det siddende Billedkunstråd til vurdering og 
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg til beslutning i forbindelse med Billedkunstrådets 
nedsættelse. 

Dato     Underskrift 

      



    
BEGRUNDELSE FOR AT STILLE OP  

Bemærk max. 150 ord 

 

Husk at vedhæfte dit CV. 

Udfyld og gem ansøgningsskemaet på din computer og send det sammen med dit CV til 
sekretariatet – judn@guldborgsund.dk - senest den 1. december 2019 kl. 12.  

For uddybende spørgsmål, kontakt Billedkunstrådets sekretær, Julie Damgaard, mobil 25 18 
18 99, mail: judn@guldborgsund.dk 
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