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Vedtægt for uddeling af Betonelement-Prisen
§ 1:
Betonelement-Prisen er en arkitekturpris indstiftet af Betonelement-Foreningen.

Prisen gives som en anerkendelse for, på højt arkitektonisk niveau, at anvende
betonelementer i et byggeri.

Hvis prisen tildeles for byggeri i udlandet, skal tildelingen foregå i forbindelse med
byggeri opført i Danmark. Prisen kan tildeles flere personer i forening, men kun i
forbindelse med gennemførelse af et eller flere byggerier.

Præmieringen består af et kontant pengebeløb, der som udgangspunkt er 75.000
kr., samt et eksemplar af Utzon statuetten.

Prisen uddeles normalt hvert andet år.

§ 2:
Alle interessenter i byggebranchen kan indstille byggerier, der enten er under
opførelse eller er færdigopført siden sidste uddeling, til bedømmelse af komiteen,
ved at indsende forslag herom til Betonelement-Foreningen. Det er Bedømmelseskomiteen, der alene afgør, om der er et byggeri, der er værdigt til at modtage
prisen, og til hvem prisen skal tildeles.

Bedømmelseskomiteen udpeger som udgangspunkt 3 nominerede byggerier og
prismodtageren udpeges blandt disse 3 nominerede byggerier. De nominerede
byggerier vil blive nævnt i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Hvis et medlem af Bedømmelseskomiteen er involveret i et af de indstillede
projekter, kan det medlem i så fald ikke deltage i stemmeafgivelse ved udpegning af
de nominerede byggerier. Hvis projektet også indgår som et af de 3 nominerede
byggerier, kan det medlem ikke deltage i stemmeafgivelse ved udpegning af
vinderen.

§ 3:
Bedømmelseskomiteen består af 5-8 medlemmer med baggrund i virksomhed som
projekterende arkitekter og ingeniører. Endvidere kan medlemmer være personer,
der ytrer sig i den offentlige debat vedrørende arkitektur og bygningskunst eller
have tilknytning til læreanstalter for bygningskunst, forbrugerorganisationer og
almene boligorganisationer. Et udpeget medlem fra bestyrelsen repræsenterer
Betonelement-Foreningen.

Medlemmerne af komiteen udpeges af Betonelement-Foreningen. Komiteen vælger
en formand blandt sine medlemmer, dog kan brancherepræsentanter ikke vælges til
formand.

Komiteen er beslutningsdygtig, når et flertal af dets medlemmer er til stede. Alle
afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørelse.

§ 4:
Omkostninger i forbindelse med Bedømmelseskomiteens arbejde afholdes af
Betonelement-Foreningen i overensstemmelse med en af foreningen given bevilling. Komiteens medlemmer modtager intet honorar, men alle komiteens direkte
omkostninger i forbindelse med bedømmelse og uddeling afholdes af foreningen.

Betonelement-Foreningens repræsentanter i Bedømmelseskomiteen er over for
Betonelement-Foreningens bestyrelse alene ansvarlig for overholdelse af vedtagne
budgetter.

§ 5:
Ændringer i nærværende ”Vedtægt for uddeling af Betonelement-Prisen” kan kun
foretages, når der er enighed herom mellem Bedømmelseskomiteen og
Betonelement-Foreningen.

