
 
Foreningen Jelling Musikfestival 

 

Indkaldelse til Generalforsamling  

Tid: Tirsdag d. 21. marts kl. 19.00 

Sted: Gormshallen, Kathrinelund 1, 7300 Jelling. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  
 
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.  
 
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.  
 
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens medlemmer.  

4.1. Forslag til vedtægtsændringer 
 
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende medlemssår.  
 
6. Valg af bestyrelse.   

 

7. Valg af revisor.  
 
8. Eventuelt.  

 

Husk tilmelding til generalforsamlingen: For at få adgang til generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 

4.08, skal der senest tirsdag den 7. marts ske tilmelding til medlem@jellingmusikfestival.dk samt være 

indbetalt kontingent for året 2017. 

Vedr. Dagsordenens pkt. 6, valg til bestyrelsen: 

1. De skal vælges 2 personer til bestyrelsen.  

På valg er: Kirsten Grunnet og Kirsten Engstrøm. Begge modtager genvalg.  

Med henblik på at kunne offentliggøre eventuelle kandidater til bestyrelsen i god tid inden 

generalforsamlingen, ønskes forslag til nye bestyrelsesmedlemmer jf. dagsordenens pkt. 6., 

fremsendt senest tirsdag d. 7. marts, til medlem@jellingmusikfestival.dk Forslaget bedes indeholde 

en motiveret indstilling i form af baggrunden for opstillingen af kandidaten samt hvilke 

kompetencer vedkommende kan bidrage med i festivalforeningens bestyrelse. 

 

Bestyrelsen for Foreningen Jelling Musikfestival 

Jelling den 21. februar 2017 
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Foreningen Jelling Musikfestival 

Generalforsamling den 21. marts 2017 

 

Forslag til vedtægtsændringer. 

 

Vedr. opstilling af nye bestyrelsesmedlemmer. 

Forslag til Ny 4.06 

Opstilling af bestyrelsesmedlemmer skal ske skriftligt begrundet og fremsendes senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Hvis ikke der – inden for ovenstående frist - skriftligt er indkommet et tilstrækkeligt antal 

bestyrelsesmedlemmer, der sikrer en fuldgyldig bestyrelse, kan ovennævnte krav fraviges. 

Gl. 4.06 bliver til 4.07 osv. 

 

Vedr. udpegning af supplerende bestyrelsesmedlemmer 

Nuværende: 

5.01.02. De i 5.01.01 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeger, for 2 år ad gangen, to medlemmer af 

bestyrelsen med henblik på at sikre de i 5.01 nævnte komplementære kompetencer. 

Forslag til Ny: 

5.01.02. De i 5.01.01 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeger, for 2 år ad gangen, to medlemmer af 

bestyrelsen med henblik på at sikre de i 5.01 nævnte komplementære kompetencer. Der udpeges en 

person i lige år og en person i ulige år. 

 

Vedr. revision/påtegning af revisor: 

Nuværende: 

9. REVISION  

9.01. Den af revisor reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 

4.07, litra 3. 

Forslag til Ny: 

9. REVISOR 

9.01. Bestyrelsen udpeger godkendt revisor til påtegning af foreningens årsrapport. 

9.02. Den af revisor påtegnede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 

4.07, litra 3. 



 
 

 

Ændring af vedtægter og opløsning: 

Nuværende: 

11.01 Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter eller om Foreningens opløsning kan kun behandles, 

når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages 

af generalforsamlingen med simpelt flertal af Foreningens medlemmer.  

Forslag til Ny: 

11.01 Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter eller om Foreningens opløsning kan kun behandles, 

når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages 

af generalforsamlingen med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer. 

 

 

Bestyrelsen  

Jelling den 20. februar 2017 

 

 

 


