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Retningslinjer for  

Bornholms Regionskommunes 
kultur- og idrætspris 

 
Kultur- og idrætsprisen er stiftet i 2013 af Bornholms Regionskommunes Fritids- og 

Kulturudvalg  for at anerkende personer, der i særlig grad har ydet en ekstraordinær indsats  

for det bornholmske kultur- og idrætsliv for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig 

yderligere.  

  

Formål 

Kultur- og idrætsprisen uddeles til enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper, som 

har ydet en særlig indsats inden for rammerne af kultur- og idrætsprisens formål.  

 

Formålet med kultur- og idrætsprisen er 

 at belønne en amatør- eller professionel indsats inden for kultur- og idrætslivet på 

Bornholm.   

 at anerkende særlige idrætslige præstationer 

 at belønne initiativer, som har fremmet, udviklet og profileret Bornholms 

Regionskommunes kultur- og idrætsliv. 

 at belønne personer, der har udvist og evne til at tænke på tværs af faggrænser f.eks. i 

kraft af etablering af nyskabende fagsamarbejder på kultur- og idrætsområdet. 

 at belønne personer, der i særlig grad har arbejdet for at fremme Bornholms 

Regionskommunes kultur- og idrætspolitik. 

 at belønne ildsjæle, der har virket som drivkraft og inspirator på kultur- og idrætsområdet 

Kultur- og idrætsprisens størrelse 

Kultur- og idrætsprisen uddeles som et kontant beløb på maks. 10.000 kr. til en eller flere 

enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.  

 

Indstilling og behandling af forslag til modtager  

Enhver borger, forening, organisation eller institution i Bornholms Regionskommune kan 

fremsende en motiveret indstilling om en kandidat til modtagelse af kultur- og idrætsprisen.  

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd og 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd har en særlig forpligtelse til at fremsende et begrundet forslag til 

prismodtager/e inden for deres respektive fagområde. 

 

Endvidere kan medlemmer af Fritids- og Kulturudvalget indstille forslag til prismodtager/e. 

 

Kultur- og idrætsprisen kan ikke søges. 

 

Valg af prismodtager 

Modtager/e af kultur- og idrætsprisen udpeges på et ordinært møde i Fritids- og 

Kulturudvalget blandt de indkomne indstillinger.  

 

Kultur- og idrætsprisen kan ikke tildeles samme person flere gange for samme indsats. 

 

Prisoverrækkelse 

Kultur- og idrætsprisen uddeles af formanden for Fritids- og Kulturudvalget en gang årligt.  

 

Ændringer i retningslinjer  

Ændringsforslag til retningslinjerne for uddelingen af Bornholms Regionskommunes kultur- og 

idrætspris skal behandles på et ordinært møde i Fritids- og Kulturudvalget. 
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Fritids- og Kulturudvalget er ikke forpligtet til at uddele en pris hvert år og kan på et ordinært 

møde beslutte at ophæve kultur- og idrætsprisen. 


