
Jelling Musikfestivals Bestyrelses forslag til vedtægtsændringer 
Herunder ses en opdateret oversigt over de forslag til vedtægtsændringer, som Bestyrelsen af Festivalforeningen foreslår Generalforsamlingen, 2020. 

MOTIVATION/ BAGGRUND FOR FORSLAG NUVÆRENDE VEDTÆGTSFORMULERING FORSLAG TIL NY VEDTÆGTSFORMULERING 
 
 
Bestyrelsen foreslår at åbne Foreningens 
formål mere op, så det er muligt for 
foreningen at støtte sociale og almennyttige 
initiativer.  

2.1  
Foreningen har til formål på almennyttigt 
grundlag: 
 
- at afholde en musikfestival og andre kulturelle 
arrangementer 
 
- at støtte initiativer til gavn for børn og unge, 
idræt og kultur – herunder rytmisk musik og 
teatervirksomhed m.v. 

2.1 
Foreningen har til formål på almennyttigt grundlag: 
 
- at afholde en musikfestival og andre kulturelle arrangementer 
 
- at støtte initiativer til gavn for idræt, kultur samt almennyttige og 
sociale indsatser – med særligt fokus på børn og unge. 
 

 
Bestyrelsen oplevede i 2019 et frafald af 
Kristian Sundbøl, som var valgt til Bestyrelsen 
på Generalforsamling 2019.  
Da foreningens vedtægter ikke har nogen 
bestemmelse om, hvad der skal gøres i 
tilfælde af frafald, har Bestyrelsen valgt at 
lade pladsen stå åben til den næstkommende 
Generalforsamling.  
 
Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til 5.1.1. der 
vil give den siddende bestyrelse mulighed for 
ved frafald at udpege et andet valgbart 
medlem med komplementære kompetencer. 

 
5.1.1  
4 bestyrelsesmedlemmer vælges af 
Generalforsamlingen, blandt Foreningens 
medlemmer for 2 år ad gangen, således at der 
hvert år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Genvalg kan finde sted. 

 
5.1.1. 
4 bestyrelsesmedlemmer vælges af Generalforsamlingen, blandt 
Foreningens medlemmer for 2 år ad gangen, således at der hvert 
år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. 
 
Hvis der i er frafald af et på Generalforsamlingen valgt 
bestyrelsesmedlem i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere 
et valgbart medlem af foreningen til bestyrelsen ud fra 
hensyntagen til Komplementære Kompetencer. Konstitueringen 
løber til den førstkommende ordinære generalforsamling i 
foreningen. 
 

 
 
Bestyrelsen foreslår at der fastlægges 
procedure for handling ved stemmelighed 
ifm. valg til Bestyrelsen. 

4.10  
De på Generalforsamlingen behandlede 
anliggender afgøres ved simpelt flertal, 
medmindre vedtægterne foreskriver andet. 
Stemmeret kan kun udøves ved personlig 
tilstedeværelse.  
 

4.10  
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved 
simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. 
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.  
 
Ved stemmelighed ifm. valg til Bestyrelsen foretages omvalg 
blandt kandidater med stemmelighed. Hvis der efter omvalg 
fortsat er stemmelighed blandt 2 eller flere kandidater, afgøres 
valget ved lodtrækning mellem disse.  


