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Dette skema er udarbejdet mhp at offentliggøre, hvordan der arbejdes med opfyldelsen af anbefalingerne i 

God Ledelse af Selvejende Kulturinstitutioner.  

Det er blevet praksis for virksomheder og fonde at offentliggøre, hvordan der arbejdes med det gode bestyrelsesarbejde. 

Det har bredt sig til den offentlige sektor og civilsamfundet. Det viser noget om kulturinstitutionens ansvarlighed og kompe-

tence, hvis man fortæller, hvordan man overholder anbefalingerne, og årsagen til at nogle anbefalinger ikke overholdes. Det 

kan forventes, ikke mindst af offentligt støttede kulturinstitutioner, at de har åbenhed om spørgsmålet. Kulturministeriet 

har i anbefalingerne fra 2011 udtrykt det sådan: Bestyrelsen bør på institutionens hjemmeside og i årsrapporten informere 

om, hvordan og i hvilket omfang institutionen efterlever anbefalingerne for god ledelse, sådan at tilskudsyderne, samar-

bejdspartnere og andre interesserede kan få kendskab til institutionens ledelsesgrundlag. 

Følg og forklar 
Anbefalingerne i God Ledelse af Selvejende Kulturinstitutioner er udformet, så de kan gælde kulturinstitutioner så bredt 

som muligt. Der er ikke en pligt til at følge anbefalingerne, som netop er vejledende. Men institutionen bør redegøre for, 

hvordan de opfyldes, og hvad årsagerne er til, at de eventuelt fravælges.  

 

Ensemble MidtVest, der har rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen, er forpligtet til at rapportere, hvordan Ensemblet 

overholder ministeriets kodeks ”God ledelse af selvejende kulturinstitutioner”. 

Ensemblet MidtVests bestyrelse har valgt at afrapportere gennem nedenstående skema.  

Skemaet er forsøgt opbygget ud fra  

- Overskuelighed, så anbefalingerne er samlet og redaktionelt forkortet lidt, men med fokus på at være tro mod 

hensigten med den enkelte anbefaling 

- Tydelighed i forhold til om institutionen Følger (helt/delvist) eller ikke, og i så fald med forklaring. 

 

Anbefalingerne der vedrører stiftelse af en kulturinstitution er ikke medtaget i skemaet, da de aktuelt ikke er relevante for 

Ensemblet. 

Udarbejdet af  

Ensemble MidtVest 

2021  
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Organisation 

Anbefaling Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner følger delvist eller føl-
ger ikke anbefalingerne. 

Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt gen-
nemgår vedtægterne mhp at på, at de er rele-
vante ift. aktuel situation, aktuel lovgivning og 
tilskudsgivning på området, og at vedtægterne 
understøtter bestyrelsens og institutionens ar-
bejde 

X    

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Anbefaling Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt fast-
lægger institutionens overordnede strategi og 
sikrer, at der følges op på strategien 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt drøf-
ter og sikrer, at de nødvendige kompetencer og 
finansielle resurser er til stede, for at institutio-
nen kan nå sine strategiske mål 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang år-
ligt fastlæg- ger sine væsentligste opgaver i rela-
tion til den finansielle og ledelsesmæssige kon-
trol med institutionen, herunder på hvil- ken 
måde den vil udøve kontrol med direktionens ar-
bejde 

X    
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Anbefaling Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

Det anbefales, at bestyrelsen løbende påser, at 
direktionen varetager sit hverv på behørig måde 
samt vurderer og kontrollerer direktionens ar-
bejde gennem en formaliseret dialog. 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at den lø-
bende mod- tager den fornødne rapportering 
om institutionens økonomiske situation og fi-
nansielle forhold 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at institutio-
nens underskriftsforhold fastlægges, så eneun-
derskrift undgås, og at godkendelse/attestation i 
alle tilfælde sker af en person på et højere ni-
veau i institutionen 

 X  Da det er en ganske lille organisation, kan der 
ikke skabes fuld funktionsadskillelse. Der er 
fastlagt klare procedurer for hvad der kræver 
godkendelse/attestation og af hvilke personer. 

Dette er også gennemgået med revisor    

Det anbefales, at bestyrelsen i samarbejde med 
direktionen sikrer kontrolmæssigt forsvarlige un-
derskrifts- og godkendelsesprocedurer i relation 
til kontrakt- og aftaleindgåelse, investeringer, af-
holdelse af omkostninger, indgåelse af medar-
bejder- og andre forpligtelser, optagelse af gæld 
samt vedrørende bankkonti m.v. 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår 
sin forretningsorden med henblik på at sikre, at 
den til stadighed er dækkende og tilpasset insti-
tutionens virksomhed og behov.  

-Herunder håndtering af inhabilitet samt tavs-
hedspligt. 

  X Bestyrelsen har aktuelt ikke en samlet forret-
ningsorden, men der er dog faste retningslinjer.  

Det er på dagsordenen i dette års bestyrelses-
arbejde 

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at der føres 
protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, 
samt at protokollen underskrives af samtlige til-
stedeværende medlemmer. Et tilstedeværende 

X    
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Anbefaling Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret 
til at få sin mening indført i protokollen. 

Det anbefales, medmindre vedtægterne fore-
skriver noget andet,  
- at bestyrelsen vælger en formand for bestyrel-
sen. 
- at der vælges en næstformand, som kan fun-
gere i tilfælde af formandens forfald og i øvrigt 
være sparringspartner for formanden. 
- at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskri-
velse, som indeholder en beskrivelse af forman-
dens og næstformandens pligter, opgaver og an-
svar. 

 X  Der er vedtægtsfastlagte retningslinjer for valg 
af formand og næstformand. 

 

Der er endnu ikke vedtaget en arbejds- og op-
gavebeskrivelse for de to poster. 

Det anbefales, at formanden organiserer, indkal-
der og leder bestyrelsesmøderne med henblik 
på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde 
og skabe de bedst mulige forudsætninger for 
medlemmernes arbejde enkeltvis og samlet 

X    

Det anbefales, at formanden sikrer,  

- at bestyrelsen mødes regelmæssigt i henhold 
til fastlagt mødeplan, og når i øvrigt nødven-
digt/hensigtsmæssigt i forhold til institutionens 
behov 

X    

Det anbefales, at formanden for bestyrelsen og 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke udfører 
hverv for institutionen, der ikke er en del af 
hvervet som formand, henholdsvis som medlem 
af bestyrelsen 

X    

Det anbefales, at formanden sikrer, at nye med-
lemmer ved deres tiltræden modtager  
- en indgående introduktion til institutionen, 
dens formål, historie, kunstneriske mål, økonomi 
samt institutionens finansielle stilling og risici. 

X    
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Anbefaling Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

- gives grundig introduktion til opgaver, pligter 
og ansvar i relation til institutionen, herunder 
ansvar for regnskabsaflæggelse samt ansvar i re-
lation til skatte- og afgiftslovgivningen m.v. 

- at bestyrelsen årligt foretager vurdering af evt 
områder, hvor bestyrelsesmedlemmernes/direk-
tionens kompetencer og sagkundskab bør opda-
teres 

Det anbefales,  
- at bestyrelsen, formanden og de individuelle 
medlemmers bidrag og resultater årligt evalue-
res,  
- at evalueringen forestås af formanden, og re-
sultatet drøftes i bestyrelse 

 X  Bestyrelsen har netop ved seneste forberedelse 
af rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer 
evalueret sammensætning og kompetencepro-
fil. 

En årlig evaluering vil dog først blive indført fra 
2021/22 

Det anbefales,  
- at bestyrelsen én gang årligt evaluerer direktio-
nens arbejde og resultater så vidt muligt efter i 
forvejen fastsatte klare kriterier. 

- at samarbejdet mellem bestyrelsen og direktio-
nen én gang årligt evalueres ved en formaliseret 
dialog mellem direktionen og formanden. Resul-
tatet forelægges bestyrelsen 

 X  Bestyrelsen har mundtligt evalueret direktio-
nens arbejde og samarbejdet. 

Formanden har yderligere evalueret sammen 
med direktionen. 

En årlig vil dog først blive indført fra 2021/22 

Forhold til tilskudsydere og andre interessenter 

Anbefaling Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller ”føl-
ger ikke” anbefalingerne. 

Det anbefales, at bestyrelsen til stadighed sikrer 
klarhed om institutionens forhold til dens til-
skudsyder(e) og de formelle krav, forudsætnin-
ger og forventninger, der følger af modtagelsen 

X    
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Bestyrelsens sammensætning og organisering 

Anbefaling Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

Det anbefales, at bestyrelsen ikke er større, end 
at der kan foregå en konstruktiv debat og effek-
tiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har 
mulighed for at deltage aktivt. Typisk 3-7 med-
lemmer eksklusiv evt medarbejdere. 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer, 
hvilke kompetencer den skal råde over for bedst 
muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler 
bestyrelsen, samt at bestyrelsens sammensæt-
ning vurderes i lyset heraf 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en 
eventuel udpegningsret i vedtægterne 

 X  Bestyrelsen har kun udpegningsret på de fire uaf-
hængige, og dette gøres på baggrund af 

Anbefaling Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller ”føl-
ger ikke” anbefalingerne. 

af tilskud og den offentlige interesse i midlernes 
anvendelse. 

Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen sik-
rer, at institutionen opfylder de krav, tilskuds-
yder og andre måtte stille, samt at tilskudsyder 
rettidigt informeres om væsentlige ændringer i 
institutionens forhold. 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger, hvor-
dan kontakten til tilskudsyder tilrettelægges 

X    
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Anbefaling Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

gennemfører en formel, grundig og gennemsku-
elig proces for udvælgelse og indstilling af kandi-
dater til bestyrelsen 

vurdering af den ønskede kompetenceprofil for 
bestyrelsen, og deraf behovet for supplering 

De øvrige udpeges af kommuner og medarbej-
dere 

Det anbefales, at der i bestyrelsen er personer 
med den fornødne ledelsesmæssige, kultur-
/kunstfaglige, politiske, for- retningsmæssige, ju-
ridiske og økonomiske baggrund, og at eventuelt 
politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer besid-
der den indsigt og de kompetencer, bestyrelsen 
skal råde over for bedst muligt at kunne udføre 
sine opgaver 

X   Se ovenfor  

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer vælges 
på baggrund af deres personlige egenskaber og 
kvalifikationer under hensyn til bestyrelsens 
samlede profil, samt at der ved vurderingen af 
sammensætningen og indstilling af nye bestyrel-
sesmedlemmer tages hensyn til behovet for for-
nyelse sammenholdt med behovet for kontinui-
tet og til behovet for mangfoldighed i hen-
seende til køn, alder, etnicitet m.v. 

X   Se ovenfor 

Det anbefales, at bestyrelsen, såfremt det måtte 
blive relevant, drøfter muligheden for at ud-
skifte enkelte bestyrelsesmedlemmer med den 
eller de udpegende myndigheder 

X    

Det anbefales, at mindst halvdelen af bestyrel-
sen er uafhængig 

X    

Det anbefales, at institutionens ledelsesberet-
ning i årsrapporten og dens hjemmeside inde-
holder oplistede oplysninger om bestyrelsens 
medlemmer 

X    



8 
 

Forhold til direktionen 

Anbefalinger Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

Det anbefales, at bestyrelsen 
- ansætter en direktion, der varetager den dag-
lige ledelse af institutionen inden for de ret- 
ningslinjer og anvisninger, bestyrelsen har givet. 
Et medlem af direktionen bør ikke være medlem 
af bestyrelsen. 
- beslutter, hvem der har det overordnende an-
svar i direktionen og som har ret og pligt til in-
den for sit ansvarsområde at træffe beslutninger 
for institutionen 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår 
og godkender en forretningsorden for direktio-
nen og herunder fastlægger krav til direktionens 
rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering 
til bestyrelsen samt til kommunikationen i øvrigt 
mellem bestyrelse og direktion. 
- at bestyrelsen fastlægger klare bemyndigelser 
til direktionen 

X    

Det anbefales, at direktionen udarbejder klare 
job- og ansvarsbeskrivelser for medarbejdere 
med ledelsesansvar, som refererer til direktio-
nen, samt at direktionen til stadighed har et 
klart overblik over ansættelsesretslige forhold 
og økonomiske forpligtelser m.v. i forhold til de 
involverede i institutionens arbejde 

X    

Bestyrelsens og direktionens vederlag 

Anbefalinger Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en veder-
lagspolitik for bestyrelsen og direktionen, og at 

X    
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Anbefalinger Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

der oplyses herom i årsrapporten og på instituti-
onens hjemmeside samt i rapporteringen til til-
skudsgiverne 

Det anbefales, at bestyrelsen får et passende ve-
derlag /honorar for arbejdet for at understrege, 
at arbejdet er vigtigt og forbundet med et tids-
forbrug og et ansvar 

  X Bestyrelsen modtager ikke vederlag for opgaven. 

Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplys-
ning om de samlede vederlag, hvert enkelt med-
lem af bestyrelse og direktion modtager, set i 
sammenhængen med vederlagspolitikken 

X    

 

Åbenhed og kommunikation  

Anbefalinger Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en kom-
munikationsstrategi, herunder hvem der kan og 
skal udtale sig på institutionens vegne til offent-
ligheden, typisk at formanden for bestyrel-sen 
udtaler sig om forhold, der vedrører over-ord-
nede strategier og mål, og at direktionen udtaler 
sig om forhold, der vedrører den daglige drift 

 X  Bestyrelsen og direktionen har faste aftaler vedr 
ekstern kommunikation. 

Ensemblets kommunikationsstrategi er aktuelt 
under omformning, og der vil blive vedtaget en 
samlet strategi i løbet af 2021. 

Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder proce-
durer, der sikrer, at væsentlige oplysninger af 
betydning for interessenternes vurdering af in-
stitutionen rettidigt offentliggøres på en pålide-
lig og fyldestgørende måde. Det gælder bl.a. 
mål, strategier, resultater og den økonomiske 
udvikling 

X    
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Regnskab, budget og årsrapport  

Anbefalinger Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

Det anbefales,  
- at bestyrelsen påser, at bogføringen og regn- 
skabsaflæggelse foregår på en for institutionen 
tilfredsstillende måde og i overensstemmelse 
med gældende love og forskrifter. 
- at bestyrelsen og direktionen løbende sikrer, at 
formueforvaltning foregår på betryggende måde 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen lø-
bende sikrer, at kapitalberedskabet til enhver tid 
er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig li-
kviditet til at opfylde institutionens nuværende 
og fremtidige forpligtelser.  

X    

Det anbefales, at bestyrelsen i samarbejde med 
direktionen konkret tager stilling til, hvorledes 
indgåede aftaler og konsekvenserne heraf kor-
rekt afspejles i den løbende rapportering, så der 
til stadighed gives et reelt og retvisende billede 
af institutionens finansielle stilling 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at der årligt 
udarbejdes og vedtages et budget forud for bud-
getårets begyndelse inklusive et likviditetsbud-
get for de kommende 12 måneder, samt at 
eventuelle væsentlige forudsætninger, risici 
og/eller usikkerheder fremgår heraf 

X    

Det anbefales,  
- at der løbende foretages opfølgning på lagte 
budgetter og tilhørende forudsætninger, risici, 
usikkerheder, samt udarbejdes estimater mindst 
for resterende del af året. 
- at der på hvert møde foretages opfølgning på 
budgetter, herunder likviditetsbudgetter, samt 

X    
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Anbefalinger Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

at der tages stilling til væsentlige budgetafvigel-
ser 

Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen sik-
rer, at den finansielle rapportering er forståelig 
og afbalanceret og giver retvisende billede af in-
stitutionens aktiver, passiver m.m., samt at le-
delsesberetningen indeholder retvisende rede-
gørelse for forholdene, herunder for fremtidsud-
sigter 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen, når den gennem-
går årsrapporten, særligt drøfter:  
• regnskabspraksis på de væsentligste områder, 
• væsentlige regnskabsmæssige skøn, 
• transaktioner med nærtstående parter, og 
• usikkerheder og risici, herunder også i relation 
til forventningerne 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen ved behandling og 
godkendelse af årsrapporten specifikt tager stil-
ling til, om regnskabsaflæggelsen sker under for-
udsætning om fortsat drift … 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen 
mindst én gang årligt identificerer de væsentlig-
ste risici, der er forbundet med realiseringen af 
institutionens strategi og overordnede mål samt 
risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 

X    

Det anbefales, at direktionen løbende rapporte-
rer til bestyrelsen om udviklingen inden for væ-
sentligste risikoområder og overholdelsen af 
eventuelle vedtagne politikker, rammer m.v. 
med henblik på, at bestyrelsen kan følge udvik- 
lingen og træffe nødvendige beslutninger. 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen sik-
rer, at der er etableret fornødne procedurer og 
interne kontroller, herunder personadskillelse, 
til styring af institutionen og dertil knyttede 

X    
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Anbefalinger Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

risici, og at disse til enhver tid opfylder institutio-
nens behov 

 

Revision 

Anbefalinger Institutionen 
følger anbefalin-
gerne 

Institutionen 
følger delvist 
anbefalingerne 

Institutionen 
følger ikke an-
befalingerne 

Forklar, hvis institutioner ”følger delvist” eller 
”følger ikke” anbefalingerne. 

Det anbefales, at bestyrelsen beslutter valg af 
revisor, samt at revisionsaftalen og det tilhø-
rende revisionshonorar aftales mellem bestyrel-
sen og revisor 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regel-
mæssig dialog og informationsudveksling mel-
lem revisor og bestyrelsen 

X    

Det anbefales, at bestyrelsen overvåger og kon-
trollerer revisors uafhængighed, samt at besty-
relsen årligt vedtager overordnede rammer for 
revisors levering af ikke-revisionsydelser mhp at 
sikre revisors uafhængighed 

X    

Det anbefales, at resultatet af revisionen drøftes 
på møder med bestyrelsen - gennemgå revisors 
observationer og konklusioner  

X    

Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang år-
ligt mødes med revisor uden at direktionen er til 
stede 

X    

 


