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KORT OM BILLEDKUNSTRÅDET 

  

Billedkunstrådets formål er at kvalificere og målrette borgernes møde med den 

professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.  

 

Rådets primære opgave er at igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i 

Guldborgsund Kommune. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, 

huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag, kunst i 

det offentlige rum og lign. 

 

Midler tilvejebringes ved tilskud fra Guldborgsund Kommune via Kunstpuljen 

Guldborgsund. 

 

  

KUNSTPULJEN – BELØB OG ANVENDELSE?  
  

Kunstpuljen råder over et beløb på ca. 78.000 kr. om året, der anvendes til 

aktiviteter, der fremmer borgernes møde med den professionelle billedkunst.   

 

  

HVEM KAN SØGE?  
 

• (Kunst)foreninger, forsamlingshuse, kulturhuse mv. 

• Professionelt arbejdende billedkunstnere 

• Kunstformidlere 

• Kuratorer  

• Kunst- og kulturinstitutioner 

 

 

HVAD KAN MAN SØGE TILSKUD TIL?  
  

• Udstillingsprojekter, herunder 

  Kunstnerhonorarer 

  Værkmaterialer 

  Transportudgifter 

• Billedkunstrelaterede events og unikke oplevelser 

• Workshops og seminarer med billedkunsten som omdrejningspunkt og 

med offentlig adgang 

• Formidlingstiltag, herunder 

  Katalogudgivelser (layout og tryk) 

  Artist talks  

  Formidlingstekster (honorering af skribenter) 

  Produktion af kunstbøger 

• PR 

• Kunst i det offentlige rum, herunder 

  Igangsættelse af projekter 

  Kunstprojekter i regi af lokale festivaler og signaturevents 

• Huskunstnerprojekter 

 

 

SÆRLIGE KRITERIER 

 
• Projektet skal foregå i Guldborgsund Kommune; der kan dog i særlige 

tilfælde uddeles midler fra kunstpuljen, hvor den kunstneriske aktivitet 

foregår uden for Guldborgsund Kommune, det kan være i en 

nabokommune. Fx hvis aktiviteten bliver synliggjort eller formidlet til 

borgere i Guldborgsund Kommune, og hvis det skønnes, det har en 

væsentlig PR-værdi for Guldborgsund Kommunes kultur- og turismebrand. 
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Det forudsætter dog, at ansøgeren er professionelt udøvende 

billedkunstner og bosat i Guldborgsund Kommune. 

• Der skal være offentlig adgang 

• Projektet skal primært bæres af professionelle, kunstfaglige kræfter 

Se mere her: https://guldborgsund-kunst.dk/?page_id=200 

• Blandede kunstprojekter skal lægge hovedvægten på billedkunst 

 

 

 

 

KUNSTPULJEN STØTTER IKKE  

 
• Forplejning 

• Studieophold og udlandsrejser 

• Uddannelsesformål 

• Drift samt anlægsudgifter  

• Projekter med et partipolitisk eller religiøst indhold  

• Filmproduktioner og efterproduktioner (med mindre det er en kunstfilm 

eller dokumentation af et kunstprojekt)  

• Udstillinger på kommercielle gallerier 

 
Der ydes endvidere ikke tilskud til allerede igangsatte eller afholdte projekter.  

 

 

HVOR MEGET KAN MAN SØGE?  
  

Tilskud ligger normalt i størrelsesordenen 4.000-10.000 kr.  

Der kan dog søges både større og mindre beløb. 

 

  

HVORDAN SØGER MAN?  
  

Man kan for nuværende IKKE ansøge digitalt via Foreningsportalen.  

Man skal i stedet selv udarbejde en ansøgning, der som minimum skal indeholde:  

• Kontaktoplysninger 

• Fyldestgørende projektbeskrivelse (1 side) 

• Tidsplan 

• Information om målgruppe 

• CV for deltagende kunstnere (max 1 side pr. kunstner) 

• Illustrationer (max 3 for ansøgningen relevante billeder) 

• Budget samt realistisk og bæredygtig finansieringsplan  

 

Ansøgningen sendes digitalt til 

Guldborgsund Kommune - Borger & Branding 

Att. Guldborgsund Billedkunstråd 

på følgende email: borgerogbranding@guldborgsund.dk 

 

eller til Billedkunstrådets sekretær Julie Damgaard på judn@guldborgsund.dk 

  

 

BEHANDLING AF ANSØGNINGER  
  

Ansøgningen behandles af Billedkunstrådet på et af rådets 4 årlige møder. 

 

Hvis man opnår støtte, modtager man en tilsagnsskrivelse med betingelser for 

tilsagnet senest 4 arbejdsdage efter Billedkunstrådet har behandlet  

ansøgningen.  

 

Tilskuddet skal bruges inden 1 år fra den dato, hvor man har modtaget det. 

 

 

https://guldborgsund-kunst.dk/?page_id=200
mailto:borgerogbranding@guldborgsund.dk
mailto:judn@guldborgsund.dk
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NÅR MAN HAR MODTAGET TILSKUD 

 
Tilskuddet udbetales til NEM-konto via oplyst CVR/CPR-nummer.  

Vær opmærksom på følgende: 

 

• Billedkunstrådet forventer, at tilskudsmodtager synliggør Billedkunstrådet 

som tilskudsgiver på PR- og markedsføringsmateriale, program, 

hjemmeside, ved annoncering mv. Billedkunstrådets logo fremsendes 

sammen med tilsagnsskrivelse. 

• Man skal, hvis det giver mening, opsætte Billedkunstrådets ‘dråbebanner’ i 

forbindelse med det støttede projekt. Der aftales nærmere om lån af 

dråbebanner. 

• Senest tre måneder efter projektets afslutning skal man afrapportere i 

form af 1. tekst og billeder som dokumentation af projektet, 2. 

projektregnskab over samtlige udgifter og indtægter, 3. redegørelse for 

hvordan man har markedsført projektet, hvordan man har nået sin(e) 

målgruppe(r) og hvor mange, der har deltaget. 

• Offentlige arrangementer skal annonceres på www.kultunaut.dk og på 

www.visitlolland-falster.dk  

 

Overholdes de aftalte betingelser (herunder krav om kreditering og 

afrapportering) ikke, kan det bevilgede tilskud kræves tilbagebetalt.  

 

Anvendes det udbetalte tilskud ikke (helt eller delvist), skal den del af beløbet, der 

ikke er anvendt til det ansøgte formål, refunderes. 

 

 

STIKPRØVER  
 

Husk at gemme dine kvitteringer  

Vi tager løbende stikprøver af de regnskaber, som sendes til Kunstpuljen. Husk 

derfor altid at gemme kvitteringer for de udgifter, der har været i forbindelse med 

dit projekt. 

 

 

 

 

VIGTIGE LINKS 

  

FORENINGSPORTALEN 

https://forening.guldborgsund.net/Infoside.asp?Id=13 

 

HJEMMESIDE 

https://www.guldborgsund-kunst.dk 

 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/guldborgsundbilledkunst/  

 

 

 

http://www.kultunaut.dk/
http://www.visitlolland-falster.dk/
https://forening.guldborgsund.net/Infoside.asp?Id=13
https://forening.guldborgsund.net/Infoside.asp?Id=13
https://www.facebook.com/guldborgsundbilledkunst/
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BRUG FOR HJÆLP? 

 
Har du brug for yderligere oplysninger om puljen, så kontakt kulturkonsulent og 

sekretær for Guldborgsund Billedkunstråd, Julie Damgaard Nielsen, på telefon 

2518 1899 eller på mailadressen judn@guldborgsund.dk



 

 

 


