
 

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN I JELLING MUSIKFESTIVAL 
Februar 2020 
 
På Generalforsamlingen for foreningen Jelling Musikfestival d. 20. februar 2020 skal der vælges 3 
medlemmer til foreningens Bestyrelse. To personer for en 2-årig periode og en person for en 1-årig periode. 
 
Der er inden fristen indkommet 4 kandidatopstillinger, og du kan herunder læse deres præsentation af sig 
selv og motivation for opstilling. Præsentationen er opstillet alfabetisk efter efternavn. 
________________________________________________________________________________ 

Navn: Peter Caspersen 
Alder: 39 år 

Baggrund for opstilling: 

Som bosiddende i Jelling og med stor interesse for det lokale kultur-, forenings- og idrætsliv, er jeg af den 
overbevisning, at man skal engagere sig og bidrage, når man har mulighederne og kompetencerne. Jeg er 
sikker på, at jeg med min baggrund som uddannet lærer på seminariet i Jelling og med mange års frivillig og 
professionelt engagement på nogle af landets største festivaler og koncerter, kan opfylde en lang række af 
de bestyrelseskompetencer, der for Foreningen Jelling Musikfestival er vigtige. 

I det daglig er jeg Afdelingsleder for Specialafdelingen på Løsning Skole i Hedensted Kommune, og står 
dermed i spidsen for 30 skønne medarbejder og 65 vidunderlige elever. 

Jelling Musikfestival har været en del af mit liv siden jeg som 16-årig vejledreng i 1997 var frivillig på 
festivalen, og jeg var tosset med det. Siden har festivalen været en fast og tro følgesvend gennem hele mit 
unge og voksne liv, og festivalen var i den grad med til at vække min interesse for musik- og festivallivet. En 
interesse, der senere bragte mig til Muskelsvindfonden først som frivillig og senere som ansvarlig for 
koordineringen og ledelsen af de frivillige på blandt andet Grøn Koncert og Cirkus Summarum. Ligeledes har 
jeg været ansat som Driftschef i Event Safety, der står for planlægning samt afviklingen af sikkerhed på lang 
række større og mindre events i Danmark. 

Jeg var i årene 2012 til 2016 en del af Down The Drain først som projektansat og siden på fuld tid, hvor min 
primære opgave var at etablere frivilligheden på NorthSide og Tinderbox. 

Ved siden af mit professionelle virke i musikbranchen, har også været med til at stifte støtteforeningen 
Fatter Eskils Venner i Aarhus. 

Jelling by har været en stor del af mit liv i to omgange. Først i min tid på seminariet i Jelling, hvor jeg gennem 
fire år fik et indgående kendskab til byen, studiemiljøet og dagligdagen i den lille, men historiske by. Efter 
flere år væk fra området, vendte jeg i 2017 tilbage til de trygge og hyggelige rammer og bor nu sammen med 
Jannie på Rønnelunden i det dejligste hus. Vi er begge engageret i den lokale forenings - og idrætsliv og 
nyder alle de mange skønne muligheder Jelling giver en familie som vores. 

Alt i alt, er jeg er vant til at gå forrest, jeg tør sige min mening - også i svære situationer. Jeg er i stand til at 
begå mig i en forening - også politisk og jeg kan byde ind med et indgående kendskab til musik - og 
festivalbranchen. Som person er jeg empatisk og lige til, jeg kan sætte retning og skabe motivation omkring 
mig. Jeg er en dygtig kommunikator - både i skrift og tale og sidst med ikke mindst er jeg solidt forankret i 
vores by og har et fornuftigt kendskab til Jelling Musikfestival som kulturinstitution i Danmark. 

Jeg overbevist om, at jeg kan og vil bidrage til festivalens fortsatte udvikling, hvis jeg får                        
mulighed for at træde ind i bestyrelsen ved generalforsamling 2020. 



 
_______________________________________________________________________________________ 

Navn: Jacob Due Hansen 
Alder: 56 år 
 
Baggrund for opstilling: 
 
Kære foreningsmedlem og læser. 
Jeg har i perioden fra foreningens første generalforsamling september 2016, hvor jeg blev valgt ind i 
bestyrelsen, haft fornøjelsen af arbejde med festivalforeningens bestyrelsesopgaver.  
Udover bestyrelsens fokus på festivalens grundlæggende værdier, har bestyrelsen de sidste 2 år især 
beskæftiget sig med strategiudvikling for festivalen.  
 
Jeg brænder for at gøre en indsats for Jelling Musikfestival og genopstiller gerne som bestyrelseskandidat på 
generalforsamlingen 2020.  
Jeg er rundet af foreningslivet og har igennem mange år været aktiv i forskellige foreninger, både som 
udøver og leder.  
 
Til daglig er jeg skoleleder på Kløvemarkskolen i Haderslev, hvor jeg også bor sammen med min kæreste. 
 
Lidt om min motivation: 

 Har gennem mange år (24) været engageret i Jelling Musikfestival som frivillig (stagemanager på telt- 
og Ny scene). 
 

 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 så vigtig for opnå en god afvikling af festivalen. 
 

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

________________________________________________________________________________ 
 
Navn: Erik Jeppesen 
Alder: 58 år 
 
Baggrund for opstilling: 
 
Jeg har været aktiv i Foreningen Jelling Musikfestival fra 2017-2019 og vil meget gerne vælges igen, da jeg 
brænder for at være med til at præge udviklingen af festivalen i fremtiden. 
 
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. Vigtigt at vi forbliver en Non-profit organisation,                                      
der er en aktiv medspiller i det at blive mere bæredygtig. 



 
 
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                                 
projektledelse og som tekniker inden for datamanagement. 
 
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 12 år. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Navn: Helge Ramsing 
Alder: 48 år 
 
Motivation: 
Jeg hedder Helge Ramsing, er 48 år og har valgt at genopstille til bestyrelsen i Jelling musikfestival. 
 
Der er flere grunde til, at jeg har valgt til at genopstille til bestyrelsen.  
Et par af dem er, at jeg synes at arbejdet med at sikre grundlaget for at vi har en festival i Jelling, er både 
sjovt, spændende og udfordrende. 
 
Mine kompetencer i bestyrelsen bygger bl.a. på mere end 15 år på festivalens lagerfunktion, arbejde i 
foreningslivet, og erfaring fra forskellige erhvervsbestyrelser.  
Det betyder jeg har en indsigt i arbejde med frivillige og samtidig forståelse for, at festivalen er en forretning 
der skal drives. 
Derudover er min baggrund som håndværker, ingeniør og projektleder, med til at give en bred forståelse for 
mange af de udfordringer der opstår på og omkring en festivalplads. 
 
Derfor stiller jeg gerne mine kompetencer og engagement til rådighed for festivalen, i endnu en periode.  
 
 


