
Vedtægter for 
Holbæk Talentråd 

_______________________________________________ 

 

§ 1 Hjemsted 
Holbæk Talentråd har hjemsted i Holbæk Kommune og er nedsat af Udvalget ”Kultur, Fritid og Fæl-

lesskab” i Holbæk Kommune.   

 

§ 2 Vision og formål 
Visionen for Holbæk Kommunes talentarbejde er at skabe lokale talentmiljøer, som kvalificerer ta-

lenterne til at fortsætte på et videregående niveau. 

For at kunne indfri visionen arbejder Talentrådet for at opbygges talentmiljøer, som kontinuerligt 

udvikler talenter, der har de bedste forudsætninger for at lykkes på det næste niveau. 

Talentrådet har til formål: 

• at identificere og understøtte talentmiljøer for derved at skabe en varig ramme for talentud-

vikling. 

• skabe de optimale vilkår for det enkelte talent, så talentet stimuleres og udfoldes bedst mu-

ligt. 

• at opbygge netværk på tværs af talentmiljøerne.  

• at understøtte individuelle talenter. 

• at styrke talentudviklingen i Holbæk Kommune, for derigennem at styrke Holbæks profil i 

forhold til bosætning og fastholdelse af borgere. 

• at styrke dialogen mellem erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv og uddannelsesmiljøer. 

 

§ 3 Talentrådets opgaver 
• Udarbejde talentstrategi. 

• Udarbejde støttekriterier for hhv. talentmiljøer som individuel støtte. 

• Vejledning og rådgivning af mulige ansøgere. 

• Vurdering af ansøgninger samt indstilling om støtte til endelig godkendelse i KFFU. 

• Opfølgning og evaluering af ansøgninger, der har fået støtte. 

• Udarbejdelse af støttekoncept, som giver erhvervslivet mulighed for at bidrage med økono-

misk støtte til talenter/talentmiljøer. 

• Synliggørelse af Talentrådets arbejde. 
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§ 4 Medlemmer 
Talentrådet skal sikre en faglighed i de videre indstillinger til det politiske niveau om tilskud, støtte 

og fokus på talentmiljøer og individuelle talenter. Talentrådets sammensætning skal afspejle de om-

råder, som talentstrategien vedrører. 

Talentrådet består af 9 medlemmer og sammensættes således: 

• 1 faglig repræsentant for hver af de følgende fagmiljøer:  

o Idræt- og bevægelse 

o Musik 

o Scenekunst 

o Billedkunst 

o Jord til bord 

• 1 repræsentant for idrætsmiljøerne 

• 1 repræsentant for det lokale erhvervsliv   

• 1 repræsentant for skolemiljøet (0-10 klasse) 

• 1 repræsentant for ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune 

Talentrådet kan i valgperioden indstille til KFFU, at Talentrådet udvides med yderligere medlemmer, 

såfremt Talentrådet i dialog med Kultur- og Fritidssekretariatet vurderer, at det vil være relevant at 

inddrage yderligere fagmiljøer i Talentrådets arbejde. 

Det er Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” som udpeger medlemmer af Talentrådet, på baggrund 

af indstillinger fra Kultur og Fritidssekretariatet.  

Talentrådet konstituerer sig med en formand, som tegner rådet udadtil samt overfor Byråd og politi-

ske udvalg. 

Talentrådets formand er repræsentanten for det lokale erhvervsliv.  

 

§ 5 Beslutningskompetence 
Talentrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de udpegede medlemmer er tilstede. Be-

slutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Talentrådets medlemmer er underlagt habilitetsbestemmelser svarende til bestemmelserne i den 

kommunale styrelseslov. 

 

§ 6 Mødeafvikling 
Der udarbejdes en årlig kalender for Talentrådets møder. Indkaldelse til møder sker ved udsendelse 

af dagsordenen til medlemmerne 

Talentrådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 møder årligt. 

Talentrådets formand leder mødet og evt. afstemninger. Såfremt formanden er fraværende, udpeger 

rådet et medlem, som herefter leder mødet. Denne persons stemme vil ikke blive betragtet som ud-

slagsgivende jf. § 5. 
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§ 7 Valgperiode 
Medlemmer udpeges for en 2-årig periode. Førstkommende valgperiode er 1. januar 2018 – 31. de-

cember 2019. 

 

§ 8 Sekretariat og administration 
Kultur og Fritidssekretariatet er varetager sekretariatsfunktioner og administration for Talentrådet, 

herunder mødeindkaldelser og udarbejdelse af referat, som offentliggøres på Holbæk Kommunes 

hjemmeside. 

Budget, revision udarbejdes og godkendes i henhold til gældende regler i Holbæk Kommune 

 

§ 9 Ændring af vedtægter   
Vedtægter og ændringer af vedtægter skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer 

på et Talentrådsmøde og efterfølgende godkendes i Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.

 

 


