
Foreningen Jelling Musikfestival 

Indkaldelse til Generalforsamling 
Tid: Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19.30 - 21.00 

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 20.30, hvorefter der er orientering om ”Nyt fra festivalen” for de, 

der kunne være interesseret heri. 

Sted: Byens Café, Møllegade 10, 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 

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende medlems år 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 
Tilmelding til Generalforsamling 

For at få adgang til Generalforsamling jf. vedtægternes pkt. 4.09, skal der senest torsdag d. 6. februar ske 

tilmelding via log-in samt være indbetalt kontingent for året 2020. 

Tilmelding foregår via https://selfcare.jellingmusikfestival.dk/ 

NB! Tilmeldingsformularen lægger under "Arrangementer" i venstre side af skærmen. 

 
Vedr. Dagsordenens pkt. 4, indkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens 
medlemmer 

Bestyrelsen har forslag til 3 vedtægtsændringer – klik her for at se dem. 

https://selfcare.jellingmusikfestival.dk/
https://www.jellingmusikfestival.dk/media/6378528/bestyrelsens-forslag-til-vedtaegtsaendringer-gf2020.pdf


Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen på: 

medlem@jellingmusikfestival.dk, senest d. 6. februar. 

 
Vedr. Dagsordenens pkt. 6, Valg til bestyrelsen 

Der skal vælges 3 personer til bestyrelsen; to personer for en 2-årig periode og en person for en 1-årig 

periode (grundet Kristian Sundbøls udtrædelse før tid).  

Hvis du som medlem af foreningen overvejer at stille op til Bestyrelsen, opfordrer vi til, at du læser lidt om 
Bestyrelsens arbejde og rolle forinden. Du kan læse mere om Bestyrelsesarbejdet ved at klikke her. 

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

Generalforsamlingen, ønskes forslag til nye bestyrelsesmedlemmer jf. dagsordenen pkt. 6, fremsendt senest 

d.  6. februar, til medlem@jellingmusikfestival.dk.  

Forslaget bedes indeholde en kort motiveret indstilling i form af: Navn, alder og baggrunden for opstillingen 

af kandidaten samt hvilke kompetencer vedkommende kan bidrage med i festivalforeningens bestyrelse.   

På valg er Helge Ramsing og Jacob Due. Begge modtager genvalg.  

Præsentation af kandidaterne vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest 10. februar 2020.  

De bedste hilsner fra 

Bestyrelsen for Foreningen Jelling Musikfestival   

  

Jelling, 23. januar 2020 

mailto:medlem@jellingmusikfestival.dk
https://www.jellingmusikfestival.dk/media/6378529/vaerd-at-vide-foer-opstilling-til-jmf-bestyrelse.pdf
mailto:medlem@jellingmusikfestival.dk

