
Foreningen Jelling Musikfestival 
Indkaldelse til Generalforsamling 
 
Tid: tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19.30 - 21.00  
Sted: Byens Café, Møllegade 10, 7300 Jelling 
 
Dagsorden  
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år og nyt fra 
Festivalkontoret  
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse  
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer  
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende medlemsår  
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 
tirsdag d. 7. februar 2023 ske tilmelding via log-in samt være indbetalt kontingent 
for året 2023. 
 
Vedr. Dagsordenens pkt. 4 Indkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens 
medlemmer  
Emner, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til 
bestyrelsen på hjaelper@jellingmusikfestival.dk senest mandag d. 6. februar 2023. 
 
Vedr. Dagsordenens pkt. 5 Kontingent  
Bestyrelsen indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent for medlemmer (100 
kr. pr. år) 
 
Vedr. Dagsordenens pkt. 6 Valg til bestyrelsen  
Der skal vælges 3 personer til bestyrelsen; 2 personer for en 2-årig periode og 1 
person for en 1-årig periode.  
De 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er Jacob Due og Kristian Sundbøl. 
Begge modtager genvalg.  
Peter Caspersen har valgt at trække sig, hvorfor interesserede medlemmer 
opfordres til at opstille. 
 
For at opstille til Bestyrelsen bedes du læse lidt om Bestyrelsens arbejde og rolle 
forinden. Det kan du læse om ved at klikke her.  
Hvis du ønsker at stille op, skal du udover at have betalt kontingent, udfylde 
opstillingsskemaet, som du kan hente ved at klikke her.  
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Kandidater skal meddele deres kandidatur på mail til 
hjaelper@jellingmusikfestival.dk senest tirsdag d. 7. februar 2023.  
 
Kandidatlisten vil efter fristen offentliggøres på jellingmusikfestival.dk og udsendes 
til tilmeldte medlemmer pr. mail. 
 
De bedste hilsner fra  
Bestyrelsen for Foreningen Jelling Musikfestival 
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