
Vedtægter for 

OVERGADEN  INSTITUT FOR SAMTIDSKUNST 

 
1 NAVN OG HJEMSTED 
 
1.1 Overgaden Institut for Samtidskunst, herefter benævnt OG, er en selvejende institution. 
 
1.2 OG har hjemsted i Københavns Kommune. 
 

2 FORMÅL OG FUNKTION 

2.1 OG har til formål at fungere som en samtidskunstnerisk institution, der ud over sit primære fokus på 
udstillinger, genererer og giver plads til kunstproduktion, -diskussion og -tænkning i form af samtaler, 
seminarer, tidsskrifter og præsentationer.  

 
2.2 OG har halvårlig ansøgningsfrist for danske og udenlandske kunstnere og kuratorer. Ansøgningerne 

vurderes og udvælges af OGs leder, som derefter præsenterer et samlet program og kunstneriske 
linje for bestyrelsen. Lederen har mulighed for at supplere ansøgninger med egne udstillings- og 
projektideer, dog skal minimum 80% af udstillingerne baseres på ansøgninger. Minimum 80% af 
udstillingerne i 80% af udstillingsperioden skal komme i stand på baggrund af ansøgninger. 
Bestyrelsen skal godkende program og linje. 

 
2.3 OGs lokaler stilles åbent og vederlagsfrit til rådighed for de projekter som godkendes samt for 

billedkunstnere, kunstformidlere og andre, der arrangerer debatter, foredrag og lignende. 
 
2.4 OG skal arbejde for en bred repræsentation af samtidskunstens udtryk og derigennem stimulere en 

nuanceret og udfordrende interesse for samtidskunsten, både institutionelt og i forhold til det 
omgivende samfund. Overgaden tilsigter og arbejder for at være et udsstillingssted for hele Danmark 
og tilstræber derfor geografisk spredning i ansøgningsmængden samt en afspejling af denne i de 
realiserede udstillingsprojekter. 

 
 

3 LEDELSE  

3.1 OG ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.  
 

3.2 Bestyrelsen består af 3 billedkunstnere, 2 personer med anden kunstfaglig baggrund og 2 personer 
med særlig økonomisk, juridisk eller erhvervsfaglig kompetence. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 
5 år ad gangen. 

 
3.3 Bestyrelsen tilstræber ligelig kønsrepræsentation. 
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4 UDPEGELSE AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

4.1 Bestyrelsen udarbejder forslag til kunstfaglige bestyrelsesmedlemmer. Forslag til kunstfaglige 
bestyrelsesmedlemmer præsenteres for Akademirådet samt rektorerne for hhv. Det Kgl. Danske 
Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi, som skal tage stilling til, om 
de foreslåede medlemmer er egnede til hvervet. Kandidater kan først indtræde i bestyrelsen med 
enstemmig godkendelse fra disse parter. Bestyrelsesmedlemmer med juridisk og/eller erhvervsfaglig 
kompetence udpeges af bestyrelsen selv. 

 
4.2 Bestyrelsens sammensætning skal spejle formålsbestemmelsen i punkt 2.4. Medlemmerne i 

bestyrelsen skal udpeges sådan, at de dækker bred med hensyn til kunstnerisk standpunkt, 
generationstilhørighed og/eller praksisform. 

 
4.3 Bestyrelsen beskikkes for en fast periode af 5 år. Bestyrelsens medlemmer beskikkes løbende. Der 

kan som udgangspunkt ikke ske genbeskikkelse af et tidligere bestyrelsesmedlem, som inden for de 
seneste 5 år har siddet i bestyrelsen. 

 
4.4 Afgår et medlem af bestyrelsen inden udløbet af beskikkelseperioden, foretages nybeskikkelse for 5 

år. 

5 BESTYRELSENS OPGAVER 

5.1 Bestyrelsen er ansvarlig for OGs drift og for, at institutionens midler anvendes efter deres formål. Det 
påhviler bestyrelsen løbende at tilse, at den daglige ledelse udøver forsvarlig bogføring, udarbejdelse 
af budget og regnskab og generel økonomisk drift. Det påhviler bestyrelsen efter hvert regnskabsårs 
udløb at lade udarbejde årsregnskab og status. 

 
5.2 Bestyrelsen vælger af sin midte og for op til 5 år ad gangen en formand og en næstformand. 
 
5.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4/7 af samtlige bestyrelsesmedlemmer deltager i beslutningen. 

Hvor ikke andet er bestemt, afgøres de i bestyrelsen behandlede emner ved simpelt stemmeflertal. 
Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 

 
5.5 Bestyrelsen afholder årligt minimum 4 møder, hvor OGs leder deltager 
 
5.6 Bestyrelsen ansætter og afskediger OGs leder.  
 
5.7 OG tegnes af formanden for bestyrelsen. Forretningsmæssig prokura kan overdrages til personale. 

En sådan prokura skal defineres skriftlig og underskrives af bestyrelsen ved formanden. Formanden 
kan meddele bank- og girofuldmagt. 
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6 PERSONALE 

6.1 Overgadens leder ansættes efter åben ansøgning. Lederen ansætter og afskediger øvrige 
medarbejdere på OG. Ansættelserne skal dog godkendes af bestyrelsen. 

 
6.2 Stillingen som leder kan maksimalt varetages af samme person i en periode på 4 år med mulighed 

for 2 års forlængelse. Lederen har ansvar for udarbejdelsen af OGs kunstneriske linje og daglige 
drift. 

 
6.3 OGs virksomhed er underlagt gældende regler for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven og 

offentlighedsloven samt de særregler, der gælder for institutioner, der modtager driftstilskud fra 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.  

 
 

7 FINANSIERING 

 
7.1 Udgifter til OGs drift afholdes efter bestyrelsens skøn ifølge de årlige godkendte budgetter. 
 
7.2 Bestyrelsen kan optage lån og kreditter under hensyntagen til OGs samlede drift og økonomi. 
 
 

8 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION 

8.1 OGs regnskabsår følger kalenderåret. Det årlige regnskab revideres af en statsautoriseret- eller 
registreret revisor. Årsregnskabet skal godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 
Billedkunst. 

 
8.2 Regnskabet revideres efter god offentlig revisionsskik samt aflægges i overensstemmelse med 

Kulturstyrelsens til enhver tid gældende instrukser om regnskab og revision mv. for modtagere af 
tilskud fra Statens Kunstfond. Regnskabet kan gøres til genstand for såvel økonomisk revision som 
forvaltningsrevision. 

 
8.3 Det reviderede regnskab godkendes og underskrives af bestyrelsen og indsendes sammen med 

revisors protokollat og bestyrelsens beretning til Kulturstyrelsen. 
 

9 OPLØSNING 

9.1 Beslutning om OGs opløsning træffes af en enstemmig bestyrelse. Bestyrelsen træffer beslutning om 
den praktiske og økonomiske afvikling af OG. OGs eventuelle nettoformue kan efter 
Billedkunstrådets godkendelse gå til et kulturelt formål primært omfattet af OGs formålsbestemmelse. 
Bestyrelsen orienterer det eksterne udvalg om den trufne beslutning. 

 
 

10 ÆNDRING AF VEDTÆGTER 
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10.1 Bestyrelsen kan med 4/7 af stemmerne stille forslag om ændring af vedtægter. Herefter kan 
bestyrelsen med 4/7 af stemmerne ændre vedtægterne. 

 
10.2 Vedtægterne skal godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst for at være 

gyldige. 
 
 
 
 
 


