
Værd at vide inden du stiller op til Jelling Musikfestivals Bestyrelse 
 

Hvis du som medlem af foreningen Jelling Musikfestival overvejer at stille op til Bestyrelsen, opfordrer vi til at 

du læser dette forinden. Herved sikrer vi forhåbentligt, at du er skarp på, hvad arbejdet indbefatter og ikke 

indbefatter, og hvad du med dine kompetencer kan bidrage med. 

 

OM FORENINGEN JELLING MUSIKFESTIVAL 

Foreningens Bestyrelse har det overordnede strategiske ansvar for planlægning og afvikling af arrangementet 

Jelling Musikfestival og festivalens løbende udvikling. Bestyrelsen har over årene udviklet sig fra at være en 

udførende arbejdsgruppe til nu udelukkende at være et ”overordnet retningssikrende organ”. Det betyder, at 

Bestyrelsen anno 2022 beskæftiger sig med politiske, overordnede og strategiske rammer for foreningen og 

dens aktiviteter. I 2021 har det primære fokus været risikostyring og udvikling af alternative arrangementer. 

Året forinden har Bestyrelsens fokus været på opgaver som fx strategier for Frivillighed, Bæredygtighed og 

Uddeling. 

 

FORENINGENS ARBEJDE BESTÅR I AT: 

• Udvikle, planlægge og afvikle Jelling Musikfestival 

• Udvikle, planlægge og afvikle Quasar (talentprogram) 

• Støtte op om lokale kulturelle initiativer og frivillighedskulturen 

• Afholde mindre kulturarrangementer – så som koncerter, velgørenhedsarrangementer etc. 

• Afholde medlemsaktiviteter (uddannelse, hjælperfest, sociale arrangementer etc.) 

 

FORENINGENS SEKRETARIAT 

Foreningens sekretariat varetager den daglige drift og udvikling af foreningen og dens aktiviteter. Sekretariatet 

består i 2020 af ni ansatte, der har til huse i Byens Hus i Jelling samt på Nordkrogen i Jelling, hvor også 

festivalens lager er. 

 

FORENINGENS BESTYRELSE 

Foreningens Bestyrelse har det overordnede strategiske ansvar for planlægning og afvikling af arrangementet 

Jelling Musikfestival og festivalens løbende udvikling. Bestyrelsen har over årene udviklet sig fra at være en 

udførende arbejdsgruppen til nu udelukkende at være et ”overordnet retningssikrende organ”. Det betyder, at 

Bestyrelsen anno 2020 beskæftiger sig med politiske, overordnede og strategiske rammer for foreningens og 

dens aktiviteter. I 2019 har det været opgaver som fx strategier for Frivillighed, Bæredygtighed og Uddeling, 

der har været varetaget af Bestyrelsen.  

 

BESTYRELSENS MØDEFREKVENS:  

• Ca. 7 møder årligt (heraf min. 2 som fællesmøder med Festivalfonden) 

 

BESTYRELSENS MEDLEMMER: 



• Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 4 vælges af Generalforsamlingen (2 på valg hvert år) og 2 

udpeges af Bestyrelsen (1 udpeges hvert år) 

 

KOMPETENCEKRAV BESTYRELSESMEDLEMMER: 

For at sikre de rette kompetencer til varetagelse af Bestyrelsesarbejdet, har koncernen vedtaget nedenstående 

komplementære kompetencekrav for Foreningens Bestyrelse. 

 

 

Sidder du tilbage med spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Formand, Jacob Due, på jadh@haderslev.dk 



 

 


