
 

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN I JELLING MUSIKFESTIVAL 
Januar 2019 

 

På Generalforsamlingen for foreningen Jelling Musikfestival d. 21. februar 2019 skal der vælges 2 

medlemmer til foreningens Bestyrelse. Der er inden fristen indkommet 6 kandidatopstillinger, og du kan 

herunder læse deres præsentation af sig selv og motivation for opstilling.  

Præsentationen er opstillet alfabetisk efter efternavn.  

 

 

 

KiKiKiKirsten Engstrømrsten Engstrømrsten Engstrømrsten Engstrøm    

Siden 2006 har jeg været en del af fællesskabet Jelling musik festival. Først som mellemleder af Danmarks 

hyggeligste bagscene. Siden 2008 og indtil 2017 også som medlem af bestyrelsen. 

I min tid i bestyrelsen var jeg bl.a. primus motor for implementering af et professionelt løft af lagerstyringen, 

nyt kontant håndterings system på festivalen, samt fast mellemledermøde. Dette for at højne 

informationsniveauet til de frivillige og dermed forhåbentlig et stører ejerskab. 

Det sidste år jeg var en del af bestyrelsen, arbejdede vi med en ny struktur samt ændringer af 

organisationen. 

Jeg har interesse for drift og især den berigelse der er nødvendig for til stadighed, at kunne rekruttere 

frivillige. 

Jeg synes stadig at jeg har en del at bidrage med ind i festivalen. Derfor stiller jeg op som kandidat til 

bestyrelsen. 

 

M.v.h. 

Kirsten Engstrøm 

 

 

 

 

        



 
Kirsten Grunnet Kirsten Grunnet Kirsten Grunnet Kirsten Grunnet     

 

Når jeg vælger at genopstille til bestyrelsen, er det fordi jeg synes at jeg har mange ting at bidrage med. Dels 

en mangeårig erfaring med at være med til at drive festivalen, men også med at udvikle hvor det har været 

vigtigt og muligt, og at afvikle hvor ting ikke længere har givet så meget mening. 

 

Som bestyrelsesmedlem har jeg særligt fokus på nytænkning i forhold til at alle gæster og frivillige skal ha’ 

det godt, og jeg synes at vi er nødt til at være meget bevidste om miljøet. Både festivalmiljøet, 

arbejdsmiljøet og klimaet.  

En af de ting jeg meget gerne vil have at vi lykkes med på et tidspunkt, er at finde en vej til at få alle til at 

rydde op efter sig selv. Hvis vi sammen kan lykkes med at komme et stykke hen ad den vej, så er jeg 

overbevist om, at ”ha’ det godt hed’en” vil brede sig.  

 

Jeg tror også, at vi er nødt til at have økologi på programmet. For det første for at passe på vores jord, men 

også fordi at stort set alle musikere som kommer og spiller på JMF, er meget bevidste om at det som de skal 

spise og drikke, gerne skal være økologisk. Derfor synes jeg naturligvis også, at vi skal kunne tilbyde 

økologisk mad og drikke på pladsen, til de gæster som ønsker det. Det vil i øvrigt være helt på linje med 

tilbuddene på de andre store festivaler. 

 

For de medlemmer på generalforsamlingen, som ikke kender mig, kan jeg fortælle at jeg er psykolog og PPR 

leder med 30 ansatte fra 6 forskellige faggrupper. Jeg er vant til at håndtere et stort budget, og jeg er vant til 

at give ledersupervision, og til at tænke strategisk i hverdagen og i udfordrende situationer. 

 

Jeg tror at det er vigtigt, at JMF får mulighed for at udvikle og fremtidssikre. Men jeg er også optaget af, at 

det ikke bliver for enhver pris. Vi skal vedblive at være kritiske overfor hvilke samarbejdspartnere vi lukker 

ind, så vi kan blive ved med at se os selv i øjnene. 

Men det er naturligvis også vigtigt, at et bestyrelsesmedlem ikke skal være med i enhver beslutning, som det 

er helt oplagt bliver taget på kontoret. Vi skal bare være skarpe i forhold til den retning JMF skal have, så vi 

forhåbentlig kan blive ved med at være ”Danmarks mest sympatiske festival” (Steffen Jungersen i BT) 

 

 

Venlig hilsen 

Kirsten Grunnet 

 
 

 

    

    

        



 
Alis Sindbjerg HemmingsenAlis Sindbjerg HemmingsenAlis Sindbjerg HemmingsenAlis Sindbjerg Hemmingsen     

 
Jeg hedder Alis Sindbjerg Hemmingsen. Jeg er 43 år og bor sammen med Peder og vores tilsammen 4 børn i 
Nr. Vilstrup. Jeg spiller floorball i Jelling Tigers, golf i Jelling Golfklub og handler ofte ind i Jelling. Til daglig 
arbejder jeg som konsulent, hvor jeg rådgiver store som små virksomheder i dels hvordan de bliver mere 
bæredygtige, men også hvordan de kan skabe flere arbejdspladser ved hjælp af nye teknologier og 
innovation.  
Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel som bestyrelseskandidat da jeg: 
 
•Vil arbejde aktivt for at foreningen bliver ved med fortsat at skabe værdi for og i lokalsamfundet 
•Vil arbejde for at det fortsat er attraktivt at være frivillig og ansat 
•Vil arbejde for at foreningen videreudvikler sin bæredygtige position, så de kommende   generationer også 
kan tage på festival med god samvittighed 
•Har mulighed for at understøtte, at foreningen udvikler sine tilbud og indgår innovative partnerskaber  

 
 

 

    

Erik JeppesenErik JeppesenErik JeppesenErik Jeppesen  

Jeg genopstiller gerne til bestyrelsen på generalforsamlingen 2019 

Motivation: Jeg blev valgt til Foreningen Jelling Musikfestival i 2017 og vil meget gerne vælges for en periode 

mere. 

Jeg har i mange år deltaget som frivillig på Jelling Musikfestival som mellemleder. Burgerbod – Mormors 

mad – Mixerbar. 

De sidste par år har jeg under festivalen brugt en del tid på rundvisninger af mange af vore gæster.  

Jeg er født og opvokset i Jelling – og har et stort lokalt engagement. 

Har været med i Festival Fonden af 2006 siden den blev startet og indtil jeg blev valgt ind i Foreningen Jelling 

Musikfestival i 2017. 

Jeg har været med i festivalens organisationsudvikling, og vil gerne bidrage med fortsat udvikling af 

festivalens mål og strategi-arbejde. 

Af personlige kompetencer er jeg en igangsætter, der arbejder visionær med et stort engagement. 

Af faglige kompetencer har jeg været selvstændig i 25 år, og arbejder nu med salg og projektledelse. 

Politisk erfaring – siddet i Jelling Byråd i 9 år. 

Været med til opstart og drift af Byens Hus gennem Gang I Midtbyen i de seneste 10 år. 

 

Mvh 

Erik Jeppesen 

Harresøvej 14 

7300 Jelling 

 

 

        



 
Henrik Bogh May Henrik Bogh May Henrik Bogh May Henrik Bogh May     
 
Kære JMF 
  
Nu har jeg efterhånden deltaget som hjælper og mellemleder i intern-transport-enheden på JMF igennem 
flere år. Jeg har nydt hver eneste år, både som gæst og hjælper. Igennem årene er jeg blevet fascineret over 
at se, hvor stor et setup der skal til for at få sådan en festilval stablet på benene, og ikke mindst hvor stor og 
ikke ubetydelig hjælp alle de frivillige bedrager med. 
  
Når jeg ikke hjælper til på JMF, så er jeg en ganske almindelig familiefar til 3 drenge. Alle tre drenge er ivrige 
festilval gængere. Drengene har jeg sammen med min hustru Lisbeth som også har været hjælper og 
mellemleder på JMF i backstageområdet igennem flere år. 
Når jeg ikke er på festivaller rundt omkring i DK og er familiefar, så bruger jeg tid på mit job som HR- og 
planlægningschef hos Responce ambulance. Hos Responce har jeg ansvaret for bla. ca. 300 reddere, 
medarbejder fastholdelse, rekruttering, afskedelser, uddannelse og vagtplaner/ferieplaner. 
  
Årsagen til at jeg stiller op til bestyrelsesvalg hos JMF, er at jeg ser at mange af de ting jeg laver i mit virke 
hos Responce ambulance vil matche meget godt ind i en forening som er meget afhængig af frivillige 
kræfter. 
  
Men min baggrund hos Responce og tidligere chef/ lederstillinger hos Falck, så ved jeg, at vi alle bliver mere 
og mere udfordret på arbejdskraft og nok ikke mindst på frivillig arbejdskraft. Derfor er det umådelig vigtigt, 
at vi motiverer og engagerer os i de medarbejdere vi har. Jeg har i mit daglige job ansvaret for, at mine 
medarbejdere yder en god service, så kunden får en positiv oplevelse - samtidig med, at der skal være styr 
på driften og balance i økonomien. 
  
At fastholde medarbejdere eller frivillige og få dem til at føle medansvar og stolthed er vigtigt og motiverer 
mig. Jeg elsker at arbejde med mennesker og se dem blomstre i det de gør:-) 
  
Mange hilsner 
Henrik Bogh May.    
 

 

 

KKKKristian Sundbøl ristian Sundbøl ristian Sundbøl ristian Sundbøl     

    

Navn:Navn:Navn:Navn: Kristian Sundbøl 

Alder:Alder:Alder:Alder: 38 år 

Baggrund for kandidatur:Baggrund for kandidatur:Baggrund for kandidatur:Baggrund for kandidatur: 

Jeg har siden 2007, hvor min hustru og jeg flyttede til Jelling, været frivillig på festivalen. Min hustru har 

tidligere været involveret i festivalens bestyrelsesarbejde, hvorfra jeg har kunne følge med i 

den ”professionalisering", som festivalens bestyrelses- organisation og struktur har undergået de seneste år. 

Jeg oplever, at festivalen er i en spændende udvikling i disse år, hvor den forsøger at positionere sig i et 

mere og mere konkurrencepræget marked og ikke mindst en branche, som mange forskellige interessenter 

har mangerettede holdninger. 

 

 



 
Jeg vil meget gerne være med til fortsat at lave en forrygende festival for publikum og ansatte og ikke 

mindst, at sikre en god og solid mængde midler til uddeling blandt nærområdets foreninger. Jeg vil også 

meget gerne være med til fastholde Jelling Musikfestival som en attraktiv arbejdsplads for de fastansatte og 

et attraktivt at søge hen som frivillig. 

 

 

Jeg har følgende kompetenJeg har følgende kompetenJeg har følgende kompetenJeg har følgende kompetencercercercer    med i bestyrelsen:med i bestyrelsen:med i bestyrelsen:med i bestyrelsen: 

Jeg arbejder idag med salg, og forstår derigennem de kommercielle processer en virksomhed står overfor. 

Processer som jeg kan bidrage til - og ikke mindst udfordre. 

 

Jeg har en baggrund i den finansielle verden, hvorfor jeg er i stand til at forstå og samtidig udfordre de 

økonomiske rammer og dispositioner i festivalen. 

 

I fritiden er jeg bestyrelsesformand og børnetræner i Jelling Tigers - vores lokale floorballforening med 80 

medlemmer. En forening der er båret af frivillig arbejdskraft, hvorfor arbejdet med ledelse af frivillige fylder 

meget for mig. 

Herudover er jeg idag også bestyrelsesmedlem i Jelling Varmeværk - med en ikke ubetydelig omsætning og 

samfundspåvirkning. 

 

Min motivation, kompetencer, erfaring og kendskab til festivalen gør, at jeg stiller op som kandidat til 

bestyrelsen i festivalforeningen. 

 

/Kristian Sundbøl 

 

 

 


