KULTURLEGAT LOLLAND
Formål
At yde individuelle uddannelses-/rejselegater til en videregående uddannelse inden for de kreative
fag, så som musik, sang, teater, dans, arkitektur, design, film, fotografi, billedkunst mv.
Legatet gives til et ungt menneske med tilknytning til Lolland Kommune, og som har gennemgået
en grunduddannelse inden for de kreative fag.
Legatet skal give modtageren mulighed for at dygtiggøre sig yderligere indenfor sit fagområde –
meget gerne ved et ophold i udlandet.
Krav til legatansøger
 Ansøgeren har dokumenteret et talent udover det sædvanlige.
 Ansøgningen skal som minimum indeholde beskrivelse af ansøgerens tilknytning til Lolland
Kommune og ansøgerens hidtidige uddannelsesforløb, samt planer for den videregående
uddannelse.
 Ansøgningen skal ligeledes indeholde et budget for hvordan legatet vil blive brugt i forhold
til legatets formålsparagraf.
 Ansøgeren skal møde frem til overrækkelsen.
 Ansøgeren skal efter afsluttet uddannelse-/rejse formidle oplevelsen og erfaringerne til en
bredere forsamling på legatbestyrelsens foranledning.
 Ansøgeren skal efter modtagelse af legatet nævne det i sit CV og pressemateriale.
Baggrund og økonomi
Maribo Kulturlegat opstod i 1996 og blev uddelt første gang i 1997.
Legatet blev etableret ved at kommunerne på Midtlolland, virksomheder, organisationer,
foreninger, private m.fl. hvert år blev indbudt til at bidrage med et beløb, som så – efter ansøgning
– blev tildelt et ungt menneske, der var i gang med en videreuddannelse inden for de kunstneriske
områder, til gavn for dem selv – og for hele landsdelen.
Efter kommunalreformen i 2007 valgte Lolland Kommune at give et fast årligt bidrag, og det
bevirkede, at legatets navn fra ansøgning 2009 er ændret til Kulturlegat Lolland.
Bidragydere og ansøgere til legatet kan derved komme fra hele det område, som dækker Lolland
Kommune.
Legatets størrelse fastsættes af legatbestyrelsen, og vil i det væsentlige være det beløb, der er
givet tilsagn om som bidrag. Der er således ikke nogen hovedstol, og legatbeløbet kan variere fra
år til år.
Oprindelige stiftere af Maribo Kulturlegat
Lions Club, Maribo
Lolland-Falsters Folketidende
Maribo Håndværker- og Industriforening
Maribo Kommune, kulturudvalget
NørregadeTeatrets Venneforening
Vedtægterne ændret
Vedtægterne er revideret og vedtaget på legatbestyrelsens møde 6. oktober 2009, og 29.
september 2014

Sekretariat:
Bente Kaspersen, LollandBibliotekerne, Østre Landevej 33, 4930 Maribo tlf. 5467 7576
mail: bkas@lolland.dk
cvr: 32511481

Procedure ved etablering af og uddeling af legat

1. Legatbestyrelsen består af en repræsentant for hver af bidragyderne. Legatbestyrelsen
udpeger en sekretær – denne behøver ikke at være medlem af legatbestyrelsen.
2. I årets 3. kvartal tager foregående års legatbestyrelse initiativ til at indbyde bidragydere til at
give tilsagn og bidrag til kommende års legatportion. Dette kan ske både ved annoncering og
personlig kontakt. Legatbestyrelsen består herefter af repræsentanter for bidragyderne.
3. Inden 1. november afholder legatbestyrelsen møde, bl.a. til behandling af flg. punkter:
 Konstatering af hvem der er årets bidragydere, og hvem der repræsenterer dem.
 Fastsættelse af legatets størrelse.
 Udarbejdelse af konkret handleplan for uddeling af årets legat, herunder annoncering efter
legatansøgere og fastlæggelse af eventuelle øvrige aktiviteter.
 Ved annoncering efter legatansøgere offentliggøres årets bidragydere.
4. Annoncering af legatet og ansøgningsfrist skal offentliggøres, bl.a. ved omtale i dagblade og
distriktsblade.
5. Ansøgning skal være legatbestyrelsen/sekretæren i hænde senest første hverdag i januar,
kl. 12, hvis ikke andet er besluttet af legatbestyrelsen.
6. Legatbestyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger og udvælger evt. legatmodtager.
Legatmodtagere kan normalt kun modtage legatet en gang.
7. Legatbestyrelsen kan evt. indhente udtalelser/indstillinger fra relevante institutioner.
8. Udvælgelsen foretages suverænt og indiskutabelt af legatbestyrelsen.
Afgørelse sker ved simpelt flertal af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.
Afgørelsen kan ikke ankes.
9. Legatbidrag på 4.000,00 kr. og derover giver stemmeret ved afgørelse af legatets udbetaling.
Bidrag under 4.000,00 kr. giver ret til at deltage i legatbestyrelsens møder, men ingen
stemmeret. Legatbidrag skal være på minimum 1.000,00 kr.
10. Legatbestyrelsen sørger for, at der føres regnskab, og ajourført regnskab foreligger til
legatbestyrelsens møder. Der er oprettet en konto i Jyske Bank.
11. Udgifter til administration af legatet afholdes af det indskudte beløb.
12. Sekretæren opkræver bidrag, som indsættes på/overføres til konto, når bidragyderne har givet
tilsagn, og efter møde har været afholdt i legatbestyrelsen.
13. Såfremt legatet ikke kan uddeles, grundet manglende kvalificerede ansøgere, træffer
legatbestyrelsen beslutning om der skal ske udsættelse eller ophør af kulturlegatet, og hvordan
det indestående legatbeløb i givet fald skal anvendes.
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Legatbestyrelsens sammensætning ved uddeling af Kulturlegat Lolland 2013
– uddeling sker normalt i det efterfølgende første halvår:
Sammensætningen ændres såfremt der bliver flere eller færre bidragydere
Lolland Kommunes Fritids- og Kulturudvalg
2010 Vine ad libitum Velsmag
Alfa Laval, Nakskov
Jyske Bank
Knuthenborg
Lions Club, Maribo
Lolland Håndværker- og Industriforening
Lollands-Posten
Maribo Jazz
Maribo Rotary Klub
Munks Produkt aps,
AageMaagensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab

Legatmodtagere:
2013: Marie Møller Christoffersen: film og filmproduktion
2012: Henrik Kolind, filminstruktion og manuskriptskrivning.
2011: Benjamin Bech, folkemusik
2010: Bjørg Gamst, dans og sang
2009: Katrine Møllebæk Andersen, komposition og orkesterdirektion
2008: Christian Fallesen, klassisk saxofon
2007: Martin Bo Lindsten, skuespiller
2006: Vibeke Astner, orgel
2005: ingen legatuddeling, pgra. manglende kvalitet i ansøgerkredsen
2004: Jonas Skielboe, klassisk guitarist
2003: Nina Engberg, klassisk klarinet
2002: ingen legatuddeling, pgra. manglende kvalitet i ansøgerkredsen
2001: Søren Normann Hansen, sceneteknik, lys og lyd
2000: Søren Lose, fotografi
1999: Jens Boutrup, teaterinstruktion
1998: Mille Bureau, klassisk guitar
1997: Maiken Ingvordsen, jazz pianist og –komponist
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