
 

Helge Ramsing – kandidat til bestyrelsen i Jelling Musikfestival 
 
Jeg hedder Helge Ramsing og har efterhånden i en del år deltaget som mellemleder på Jelling 
Musikfestival. Mine opgaver har primært ligget omkring festivalens lager, hvor man får en meget 
bred kontaktflade med det meste af festivalen. 
 
De sidste par år har jeg også været en del af festivalforeningens bestyrelse, en opgave jeg synes er 
både sjov og spændende. I perioden er der sat forskellige initiativer i gang, og dem vil jeg gerne have 
muligheden for at arbejde videre med. 
  
Den viden jeg har med mig, som mellemleder på festivalen, kontakten rundt på pladsen, samt fra min 
erfaring fra forskellige erhvervsbestyrelser gør, at jeg mener jeg fortsat har noget at byde ind med i 
bestyrelsesarbejdet.  
 
Derfor stiller jeg gerne mine kompetencer og engagement til rådighed for festivalen i endnu en 
periode.  
 
Mvh  
Helge Ramsing 
7182 Bredsten 
 
*************************************************************************************** 
 

Jacob Due Hansen – kandidat til bestyrelsen i Jelling Musikfestival 
 
Kære foreningsmedlem og læser. 
Jeg har i perioden fra foreningens første generalforsamling i september 2016, hvor jeg blev valgt ind i 
bestyrelsen, haft fornøjelsen af at arbejde med festivalforeningens bestyrelsesopgaver. Udover 
bestyrelsens fokus på at sikre festivalens grundlæggende værdier i afvikling af JMF i 2017, har 
bestyrelsen især beskæftiget sig med udviklingen af Jelling Musikfestivals nye struktur- og 
organisationsændringer. En proces, der blev sat i gang i 2016 og som Foreningsbestyrelsen - sammen 
med Fondsbestyrelsen, ledelsen og de ansatte i festivalen - stadig arbejder med at implementere. 
Jeg brænder stadig for at gøre en indsats for JMF og genopstiller gerne som bestyrelseskandidat på 
generalforsamlingen 2018.  
 
Lidt om min motivation: 

• Har gennem mange år (22) været engageret i Jelling Musikfestival som frivillig (mellemleder). 

• Har ”på sidelinjen” fulgt festivalens organisationsudvikling - fra udelukkende at være drevet af 

frivillighed til den nuværende struktur med ansatte.  

• Har et indgående kendskab til festivalens værdier om kulturel og social ansvarlighed, samt 

stor respekt for den store frivillige indsats. En indsats, der er så vigtig for opnå en god afvikling 

af festivalen. 

• Har stor interesse i at bidrage og arbejde for en fortsat udvikling og fremtidssikre Jelling 

Musikfestival. 

 
Med venlig hilsen 
Jacob Due Hansen 
6100 Haderslev 
 


