
 
Foreningen Jelling Musikfestival 
Referat ordinær Generalforsamling 
Tid: tirsdag d. 21. marts kl. 19.00 
Sted: Gormshallen, Kathrinelund 1, 7300 Jelling. 
 
1. Valg af dirigent 
Flemming Ege vælges som dirigent. Og han tilkendegiver, at indkaldelse til den ordinære 
Generalforsamling er sket i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægterne. 
 
Flemming gør det klart, at stemmesedlen er gyldig med hhv. 0 krydser, 1 kryds og 2 krydser. 
 
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år 
 
Jacob Due Hansen gennemgår årsberetningen under følgende overskrifter; økonomi, pladsen, afvikling af 
festivalen, non-profit organisation, det politiske arbejde, den nye organisation. 
 
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 
Charlie fremlægger årsrapporten og der er ingen spørgsmål til denne. Så den er godkendt   
 
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens medlemmer 
Der er ikke kommet forslag fra foreningens medlemmer, men fra bestyrelsen. 

4.1. Forslag til vedtægtsændringer vedhæftet  
 

4.1.1. 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. 
Vedtaget! 
 

4.1.2. 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. 
Vedtaget! 
 

4.1.3. 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. 




