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1. I - Genbesættelse af bestyrelsesposter på Kroppedal Museum FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 06/4679

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt en henvendelse til Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner om genbesættelse af bestyrelsesposter på Kroppedal Museum.
01.01.06 udtrådte tidligere bestyrelsesformand, Svend Jakobsen, af museets bestyrelse og bestyrelsesmedlem Peter Langager blev konstitueret og senere udpeget som ny bestyrelsesformand for Kroppedal Museum. Peter Langagers bestyrelsespost har siden været vacant.
Med udgangen af 2012 har Olaf Olsen valgt at udtræde af bestyrelsen (jfr. vedlagt brev).
I henhold til § 3 i museets vedtægter gælder følgende regler for valg af medlemmer til bestyrelsen:
stk. 2:
Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer
stk. 3:
Bestyrelsen sammensættes således:
·
Formand udpeges af tilskudskommunerne i forening.
·
Hver tilskudskommune udpeger 2 medlemmer.
· Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer samt personlige suppleanter for disse
jf. § 4, stk. 6.
stk. 5:
Valg- og udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode.
stk. 8:
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i løbet af den i stk. 5 nævnte periode indtræder dennes suppleant i bestyrelsen. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmer, for hvilke der ikke er
udpeget suppleanter, foretages nyudpegning/nyvalg efter reglerne i nærværende bestemmelses stk.3. Det nyvalgte medlem fungerer indtil den i stk. 5 nævnte periodes udløb.
Museet anmoder derfor Høje-Taastrup og Albertslund kommuner om at udpege to medlemmer
til Kroppedals bestyrelse. Disse to medlemmer er efter hidtidig praksis blevet udpeget af kommunerne i forening.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
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Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at i henhold til museets vedtægter stk.5 og stk. 8, bør udpegning af
nye bestyrelsesmedlemmer følge den kommunale valgperiode, således at nyudpegning/nyvalg
afventer det nye byråd efter kommunalvalget 19-11-2013.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer for Kroppedal Museum
følger den kommunale valgperiode, således at nyudpegning/nyvalg afventer det nye byråd efter kommunalvalget i november 2013.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2013
Sag nr. 3
Udvalget besluttede at udsætte sagen.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2013
Fraværende: Steffen Mølgaard Hansen
Udvalget anbefaler, at der rettes henvendelse til Kulturelt Samråd om forslag til et bestyrelsesmedlem.
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2. I - Køb af ejendomme - ØU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Sagsnr.: 09/2435
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