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1. FORMÅL 
Musiksamrådet har til formål at styrke, udvikle og fastholde kommunens musikliv samt medvirke til at skabe 

mangfoldige og alsidige aktiviteter.  

 

Herunder er der særlig opmærksomhed på følgende områder: 

- at fremme deltagelsen i musikalske fællesskaber 

- at øge tilgængeligheden i de musikalske oplevelser og -tilbud 

- at skabe nye samarbejder og netværk i kommunens musikmiljø 

2. ORGANISERING 
Musiksamrådet består af medlemmer fra musikmiljøet:  

• 1 medlem udpeget af musiklærerne i Struer Kommune 

• 1 medlem udpeget af koncertforeningerne i Struer Kommune 

• 1 medlem udpeget af kor i Struer Kommune 

• 1 medlem udpeget af orkestre i Struer Kommune  

• 1 medlem udpeget af lydværkstedet, Lydens By i Struer Kommune 

• 1 medlem udpeget af Struer Musikskole i Struer Kommune 

• 1 medlem udpeget af sekretariatet ved center for Kultur, Fritid og Lokalområder i Struer Kommune 

 

Samrådet konstituerer sig ved først kommende møde med udpegning af formand og næstformand. 

(OBS: i 2020 forventes konstitueringen at foregå i slutningen af 1. kvartal)  

 

Valg/udpegning af repræsentative medlemmer for de forskellige interesseområder finder sted på et 

brugermøde i november måned, og er gældende for et år ad gangen.  

 

Der vælges/udpeges personlige suppleanter, som indkaldes ved forfald.  

 

Musiksamrådet refererer administrativt til centerchef for center for Kultur, Fritid og Lokalområder og politisk til 

Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Musiksamrådet fastsætter selv hyppigheden af møder, dog min. 2 møder årligt. Mindst halvdelen af 

medlemmerne skal være til stede for at Samrådet er beslutningsdygtigt, og ved eventuel stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

3. OPGAVER  
Musiksamrådet har følgende opgaver: 

• at medvirke til at udvikle, synliggøre og fastholde musiklivet i Struer Kommune 

• at medvirke til at inspirere og motivere borgere til deltagelse i musikalske fællesskaber 

• at planlægge, koordinere og afvikle en årlig musik-dag for egnens musikaktører 

• at planlægge, koordinere og afvikle et årligt inspirationsmøde med henblik på dialog, læring og debat 

om udvikling af musiklivet i Struer Kommune 

• at rådgive Kultur- og Fritidsudvalget i spørgsmål omkring musiklivet 
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4. ADMINISTRATION 
Struer Musikskole yder sekretariatsbistand til musiksamrådets arbejde og varetager den økonomiske 

administration. Struer Musikskoles bistand ydes inden for de nuværende ressourcer. 

 

Musiksamrådet skal disponere inden for den budgetramme, der er fastlagt af Struer Kommune. 

 

Der ydes ikke diæter eller refusion ift. administration, porto og befordring til Musiksamrådets medlemmer. 

5. ØKONOMI 
I forbindelse med fastlæggelse af kommunens budget afsættes der en budgetramme til musiksamrådets 

aktiviteter. Budgetrammen fordeles/puljes i dialog mellem musiksamrådet og Kultur- og Fritidsudvalget på 

baggrund af en indstilling fra musiksamrådet i begyndelsen af en regnskabsperiode.  

 

Budgetrammen udgør i 2020 100.000 kr. og fordeles på følgende poster: 

 

1) Midler til at understøtte, igangsætte og fastholde musikalske fællesskaber * 20.000 kr. 

2) Midler til at understøtte samarbejde og netværk * 30.000 kr. 

3) Musikdagen 25.000 kr. 

4) Inspiration, læring og debat 15.000 kr. 

5) PR & annoncering 10.000 kr. 

I alt: 100.000 kr. 

 

1) Understøtte, igangsætte og fastholde musikalske fællesskaber 

Deltage i musikalske fællesskaber, som eksempelvis fællessang samt sikre, at borgere kan opleve 

musikalske tilbud dér, hvor de bor – i byen eller i lokalområderne. Dette kan sikres ved at afholde 

dialogmøder med musikaktørerne om, hvorledes musikmiljøet kan nå ud til alle borgere i kommunen i alle 

aldersgrupper.  

 

2) Understøtte samarbejde og netværk 

Skabe et miljø og netværk for kor, orkestre og bands. Dette muliggøres ved blandt andet at arrangere; 

stævner, workshops eller jams på forskellige (kultur-) lokationer i kommunen. Derudover er det muligt at 

tilbyde udvalgte bands hjælp af en banddoktor og på den måde stimulere udviklingen af musikmiljøet. 

 

3) Musikdagen 

En årlig fejring af det mangfoldige musikmiljø, der præger kommunen. Musikdagen kan udvikles til at foregå 

på nye lokationer inden- eller udendørs og blive en form for musikfestival for kor, orkestre og bands fra 

denne egn af Danmark og ikke kun for Struer Kommune.  

 

4) Inspiration, læring og debat 

Fokus på tendenser og trends inden for musiklivet (fx elektronisk musik, lydkunst mm.). Midlerne kan bruges 

til at facilitere en inspirationsdag, en studietur eller et vidensdelingsseminar for samrådet. 

 

5) PR & annoncering 

Skabe synlighed om de tiltag og aktiviteter, samrådet iværksætter. Derudover kan samrådet være 

medannoncør på kulturelle events, der understøtter musiklivet. 

 

* Disse midler er tænkt som en pulje der kan ansøges om inden for de beskrevne rammer.  
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6. BUDGET OG REGNSKAB 
Musiksamrådet og Struer Musikskole sikrer i fællesskab, at der aflægges regnskab for og beretning om årets 
aktiviteter. Regnskabet underskrives af samrådets medlemmer. 
 

Regnskab og beretning forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i 1. kvartal af regnskabsåret og er samtidig et 

dialogmøde om det kommende års aktiviteter (jf. indsatsområderne beskrevet i afsnit 5). 

 

Struer Musikskole varetager administration inden for disse retningslinjer for musiksamrådet samt efter 

reglerne i Struer Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Musiksamrådet kan, i forbindelse med kommunens fastlæggelse af budget, komme med forslag til konkrete 

ændringer af budgetforudsætningerne. 

 

7. IKRAFTTRÆDELSE 
Ved en politisk godkendelse af retningslinjerne 2020 er retningslinjerne gældende fra regnskabsåret 2020. 

 

8. ANDRE FORHOLD 
Retningslinjerne 2020 erstatter de hidtidige retningslinjer for Struer Kommunes Musiksamråd. 
 
 
 


