
Kandidatopstillinger, Generalforsamling Jelling Musikfestival 2023 
 
På Generalforsamlingen for foreningen Jelling Musikfestival, der afholdes d. 21. februar 2023, skal vælges 2 
medlemmer for en 2-årig periode og 1 medlem for en 1-årig periode, til foreningens Bestyrelse. 

 
Der er inden fristen indkommet 8 kandidatopstillinger, og du kan herunder læse deres præsentation af sig selv og 
motivation for opstilling. Præsentationen er opstillet alfabetisk efter efternavn. 
 
 
 

KANDIDAT 1: Thomas Rønning Andersen 
 

SPØRGSMÅL OM DIG DIT SVAR 

Fulde navn Thomas Rønning Andersen 

Alder 52 

Bopæl Engumvej 48, 7120 Vejle øst 

Uddannelse/ Beskæftigelse Head of Sales i Unit IT 

Uddyb dine Kompetencer (og gerne ift. de 
beskrevne Bestyrelseskompetencer) 

Jeg har mange års erfaring med ledelse, projektledelse, 
medarbejderudvikling og coaching.  
 
Jobmæssigt har jeg begået mig på alle niveauer og har stor erfaring i at 
stå lige bag topledelsen. Både i offentlig og privat virksomhed. Jeg bliver 
betragtet som en god sparringspartner. 
Jeg har de seneste år været ansvarlig for salgsorganisationer og 
håndteret både medarbejdere og budget 100-300 mio kr.  
Tidligere har jeg været ansvarlig for it på flere hospitaler, hvor evnen til 
samarbejde med alle faggrupper har været nøglen til succes.  
 
Jeg er kendt for at få ting til at ske og ikke gøre det sværere end det er.  
 
Jeg har et stort ”iværksætter-gen” og elsker at se nye ideer få liv og ikke 
mindst give dem liv.  
 
Jeg dyrker aktivt netværk i lokalsamfundet og er i dag medlem af VB’s 
ledernetværk samt Business Vejle.  
Det er en kæmpe værdi både jobmæssigt og personligt.  
 
Jeg har siden 2010 været mellemleder i Musiker og Hjælper checkin, de 
seneste år som Formand. Det har jeg dog valgt at sætte på hold i år, men 
har stadig et brændende ønske om at kunne bidrage til festivalen.  

3 SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN  

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for Jelling Musikfestival 
de næste 5 år, og hvordan vil du bidrage 
til at nå dem? 

Som jeg ser det, er festivalen nået til et punkt, hvor der skal yderligere 
fokus på samarbejde med og tilbud til virksomheder. Hvis vi kan skabe et 
endnu større fællesskab og tilknytning til de lokale virksomheder, vil der 
være et kæmpe potentiale for øget indtjening, både direkte i forbindelse 
med festivalen, men også ved at kunne tilbyde vores knowhow ifm. 
afholdelse af firmaarrangementer og andet. Vi det vil ligeledes være en 
vej til at komme ud til et endnu større publikum, af den simle årsag at 
medarbejderne i virksomhederne ikke nødvendigvis bor i vores 
lokalområde.  
Festivalen skal være meget andet end den sidste weekend i maj. Den 
skal leve hele året.  



2 Hvorfor vil du gerne i bestyrelsen for 
Jelling Musikfestival? 
 
 
 
 
 
 

Jeg brænder for at gøre en forskel, jeg elsker at være med til at udvikle 
og selv at udvikle mig.  
Det kribler i fingrene på mig, når jeg betragter ting og tænker, man 
kunne jo også….. 
Og sidst men ikke mindst, så er det vigtigt for mig ikke bare at få, men 
også give til fællesskabet.  

3 Hvem er du, når du ikke sidder i 
Bestyrelsen for Jelling Musikfestival? 
 
 
 
 
 

Når jeg ikke sidder i Bestyrelsen for Jelling Musikfestival er jeg et positivt 
menneske, der finder en stor glæde i at være sammen med mine venner 
og familie.  
Jeg nyder at gå på jagt, læse en god bog, rode i haven og lave gør det 
selv projekter.  
Jeg har det bedst når jeg er aktiv og der sker noget omkring mig.  
Mit livssyn er som KlodsHans, man kan nå langt med en krage i den ene 
lomme og mudder i den anden.  
 

 
 

 
 

KANDIDAT 2: Daniel Døssing 
 
SPØRGSMÅL OM DIG DIT SVAR 

Fulde navn Daniel Døssing 
 

Alder 40 

Bopæl 6622 Bække 

Uddannelse/ Beskæftigelse Køletekniker 

Uddyb dine Kompetencer (og gerne ift. de 
beskrevne Bestyrelseskompetencer) 

God til at snakke med mennesker og få ting til at fungere i samarbejde 
med andre, med fokus på, at det bagvedliggende skal fungere så driften 
i boder og scenerne   kan fungere under afvikling af festivalen. Det, og 
over 10 år som mellemleder på festivalen giver mig et godt indblik i 
hvordan festivalen fungerer, og hvordan vi løbende skal forbedre os så 
det er sjovt at deltage som frivillig og vi derved opnår flere 
tilbagevendende frivillige:-) 
 
Har de senere år været med i flere arbejdsgrupper samt testforsøg i 
boderne 
1. Arbejdsgruppen mod ny organisationsstruktur 
2. Arbejdsgruppen varebestilling 

3 SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN  

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for Jelling Musikfestival 
de næste 5 år, og hvordan vil du bidrage til 
at nå dem? 

I en tid hvor frivilligheden er trængt og en general mangel skal vi have 
enormt fokus på de frivillige som er hjertet i festivalen, for uden dem er 
der ikke nogen festival 
Vi skal have et kæmpe fokus og nysgerrighed på bæredygtighed, 
genanvendelse samt energiforbrug 



2 Hvorfor vil du gerne i bestyrelsen for 
Jelling Musikfestival? 
 
 
 
 
 
 

Jeg vil gerne være med til at videreudvikle Jelling Musikfestival så vi 
fortsat har verden bedste festival om 10 år, Så alle får gavn af det. Både 
foreninger, gæster og frivillige. 
Samt et stort ønske om at bidrage til den positive udvikling af Jelling 
Musikfestival som en af Danmarks største musikfestivaler. 
Jeg er yderst motiveret for at opstille og være en del af det hold der 
skal sikre den strategiske planlægning, udvikling og afvikling af Jelling 
Musikfestival. 

3 Hvem er du, når du ikke sidder i 
Bestyrelsen for Jelling Musikfestival? 
 
 
 
 
 

Jeg bor på et nedlagt landbrug sammen med min kone Heidi og vores 2 
børn på 15 og 10 år.   
Jeg er meget aktiv (når jeg ikke er skadet) 
Dykker meget i Lillebælt og andre spændende steder, 
spiller badminton og står på rulleskøjter. 
Derudover kan jeg godt lidt at komme på stadion og se en dejlig 
fodboldkamp. 
jeg har stor glæde af at involvere mig og bidrage der, hvor der er behov 
for hjælp, og hvor jeg kan gøre en forskel. 

 
 

 
 
KANDIDAT 3: Niels Esmann 

 
SPØRGSMÅL OM DIG DIT SVAR 

Fulde navn Niels Esmann  
 

Alder 57 år 

Bopæl Gormsgade 13 1 sal 

Uddannelse/ Beskæftigelse Maskinarbejder, lærer, voksenunderviser, kursusholder og IT konsulent 

Uddyb dine Kompetencer (og gerne ift. de 
beskrevne Bestyrelseskompetencer) 

Har tidligere været i forskellige bestyrelser, i foreninger og på mit job. 
Jeg leder hver dag voksne på store i hold i mit job som underviser på 
VUC. Jeg har igennem mit lille firma udviklet og søsat adskillige projekter 
og har fulgt og vedligeholdt dem. Jeg er fuld af energi og elsker nye 
udfordringer, er nem at samarbejde med og tør sige min mening.  

3 SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN  

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for Jelling Musikfestival 
de næste 5 år, og hvordan vil du bidrage 
til at nå dem? 

Jeg tænker at JMF er på den rigtige vej både kulturelt, miljømæssigt og i 
tråd med de etiske fordringer tiden stiller. Jeg vil meget gerne være med 
til at videreudvikle dem og tænke innovativt både teknologisk og 
miljømæssigt. 

2 Hvorfor vil du gerne i bestyrelsen for 
Jelling Musikfestival? 
 
 
 

Fordi bestyrelsen kan, profiterer af min hittepåsomhed, min 
løsningsorienterede tilgang og mit høje humør. 



 
 
 

3 Hvem er du, når du ikke sidder i 
Bestyrelsen for Jelling Musikfestival? 
 
 

Så er jeg en almindelig Jelling borger der nyder at der er højt til loftet i 
Vores lille by. Jeg tager gerne en runde på Golfbanen, hvor jeg også er 
frivillig. Eller jeg får en tur med min fiskestang ved kysten  

 
 

 
 
KANDIDAT 4: Jacob Due Hansen 

 
SPØRGSMÅL OM DIG DIT SVAR 

Fulde navn Jacob Due Hansen 
 
 
 

 
 
 
 

Alder 59 

Bopæl Vejle 

Uddannelse/ Beskæftigelse Snedker, lærer, ledelse (30 år) 

Uddyb dine Kompetencer (og gerne ift. de 
beskrevne Bestyrelseskompetencer) 

• Har gennem 28 år haft koordinerende roller på festivalen 
• Stort kendskab til bestyrelsesarbejde i forskellige 

sammenhænge. JMF-formand gennem de sidste 7 år 
• Analytiske færdigheder 
• Stor erfaring i ledelse og organisationsudvikling 

3 SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN  

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for Jelling 
Musikfestival de næste 5 år, og hvordan 
vil du bidrage til at nå dem? 

• JMF har gennemgået flere organisatoriske forandringer 
gennem de senere år – senest med vores organisering af den 
frivillige indsats. Et område og indsats der forsat kræver 
indsats og fokus. 

• Festivalens ”brand” – at vi fastholder en stærk placering 
blandt festivaler i Danmark. 

• Festivalens økonomiske fundament – udvikle på andre 
muligheder for indtjening/aktiviteter, der understøttes af 
festivalens værdier. 

2 Hvorfor vil du gerne i bestyrelsen for 
Jelling Musikfestival? 

• Jeg brænder for at gøre en indsats for Jelling Musikfestival 
og for at skabe meningsgivende fællesskaber 

• Er overbevist om jeg fortsat kan bidrage til den positive 
udvikling af festivalen. 

• Jeg glædes over arbejdsfællesskabet 
• Det giver mig stor energi at bidrage til festivalens fortsatte 

udvikling 



3 Hvem er du, når du ikke sidder i 
Bestyrelsen for Jelling Musikfestival? 

• Jeg er rundet af foreningslivet og har igennem mange år været 
aktiv i forskellige foreninger, som både udøver og leder. 

• Elsker musik og spiller også lidt selv 
• Skoleleder. 
• Bor i Vejle sammen med min kæreste 

 
 

 
KANDIDAT 5: Stine Pedersen Lemming 
 
 
SPØRGSMÅL OM DIG 

DIT SVAR 

Fulde navn Stine Pedersen Lemming 

Alder 48 år (290174) 

Bopæl Overager 16, 7120 Vejle Øst 

Uddannelse/ Beskæftigelse Grunduddannelse - Pædagog 
Efterudd - Diplom i bl.a Supervision samt Gruppe- og organisations- 
psykologi 
Beskæftigelse - Selvstændig Familievejleder samt Samværskonsulent 

Uddyb dine Kompetencer (og gerne ift. de 
beskrevne Bestyrelseskompetencer) 

Jeg tænker jeg besidder flere af de kompetencer der lægges vægt på i 
Jeres bestyrelse. Jeg ser mig selv som empatisk, interesseret i andre og 
lydhør over for andres ideer og holdninger. Jeg har mine meningers mod 
og oplever at jeg formår at kommunikere respektfuldt og tydeligt. Jeg 
har sans for struktur og formår at bevare overblikket, også i travle 
situationer og perioder. Ikke mindst er jeg fuld af energi,  handlekraftig 
og løsningsorienteret. Jeg forestiller mig jeg vil kunne være med til at 
skabe en god dynamik i bestyrelsen.  

3 SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN  

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for Jelling Musikfestival 
de næste 5 år, og hvordan vil du bidrage 
til at nå dem? 

Grundlæggende er jeg tosset med Jelling Musikfestival, i den form jeg 
kender den. Noget af det jeg kan se mig selv være nysgerrig på og en 
aktiv del af fremadrettet, er sikkerheden generelt og forebyggelsen af en 
tryg festival - hvor forældre med ro sender deres unge mennesker hen 
og hvor de unge ved hvor de kan gå hen, hvis der er brug for ekstra 
omsorg eller opmærksomhed.  
Min hjerne er krøllet, kreativ og jeg er kendt for at tænke ud af boksen, 
ligesom jeg er handlekraftig og holdspiller. Jeg er sikker på, at disse 
evner vil komme i spil og blomstre på bestyrelsesmøder, hvor fokus på 
en endnu bedre festival skærpes.  

2 Hvorfor vil du gerne i bestyrelsen for 
Jelling Musikfestival? 
 
 
 
 
 
 

Jeg har tidligere været aktiv i bestyrelsesarbejde, både under min 
uddannelse, hvor jeg var formand for Fredagsbaren og senere har jeg 
været formand for den andelsboligforening, hvor jeg boede med min 
mand og vores børn. Jeg har i begge tilfælde været optaget af 
fællesskabet, det at løfte i flok og ikke mindst har jeg været begejstret 
for at kunne være med til at glæde andre. Konkret vil jeg gerne med i 
bestyrelsen, da jeg ser Jelling Musikfestival som en vigtig del af Vejle 
Kommunes kulturliv og da jeg har været frivillig hjælper gennem flere år, 
tænker jeg at jeg med den erfaring også har noget at tilbyde bestyrelsen.  

3 Hvem er du, når du ikke sidder i 
Bestyrelsen for Jelling Musikfestival? 
 
 
 
 
 

Jeg er først og fremmest hustru, mor til tre, datter og veninde. Jeg gør 
hvad jeg kan for at passe på mig selv, gøre ting der gør mig glad og så er 
et af mine ordsprog “Hvordan kan jeg hjælpe”, hvilket kommer til udtryk 
på en anerkendende, inkluderende og omsorgsfuld måde.  
Jeg værdsætter mine arbejdsrelationer, trives i de jobs jeg har og er 
både ansvarsfuld, pligtopfyldende og en modspillende medspiller. Ikke 
mindst bestræber jeg mig på altid at være en del af løsningen.  

 



 

 
KANDIDAT 6: Hans Kristian Skaarup 

 
SPØRGSMÅL OM DIG DIT SVAR 

Fulde navn Hans Kristian Skaarup 

Alder 45 

Bopæl Vejen 

Uddannelse/ Beskæftigelse Lager ndi group 

Uddyb dine Kompetencer (og gerne ift. de 
beskrevne Bestyrelseskompetencer) 

Er formand for rødekors i vejen og socialdenokratiet i vejen  
 

3 SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN  

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for Jelling Musikfestival 
de næste 5 år, og hvordan vil du bidrage 
til at nå dem? 

Jeg mener de vigtiges områder er forsat øje for lokale bands og endnu 
ikke store danske bands, med et kryderi af store navne 
 

2 Hvorfor vil du gerne i bestyrelsen for 
Jelling Musikfestival? 

Mener jeg har noget at tilbyde 

3 Hvem er du, når du ikke sidder i 
Bestyrelsen for Jelling Musikfestival? 
 
 

45 år gammel arbejder på lager og er forenings aktiv i min fritid 

 
 

 

KANDIDAT 7: Anders Stentebjerg 
 

SPØRGSMÅL OM DIG DIT SVAR 

Fulde navn Anders Stentebjerg 

Alder 41 

Bopæl Fjordtoften 2, 7120 Vejle Ø 

Uddannelse/ Beskæftigelse Senior Manager, Alliances & Partnerships hos IMPACT Commerce. 



Uddyb dine Kompetencer (og gerne ift. 
de beskrevne Bestyrelseskompetencer) 

Jeg har 12 års erfaring som Subformand i VIPPEN på Smukfest, har jeg har 
set hvad stærke kommercielle partnerskaber kan gøre. Gennem de sidste 
10 år har jeg arbejdet professionelt med alliancer og partnerskaber inden 
for tech-branchen. Jeg mener, at kombinationen af min erfaring med 
frivillighed og stærke kommercielle partnerskaber kan bringe noget unikt 
til bordet. 
Jeg har altid god energi, også i bestyrelseslokalet. Jeg tror, at min erfaring 
og passion kan bidrage til at opbygge og vedligeholde stærke 
partnerskaber for Jelling Musikfestival, samtidig med at jeg leder et team 
og træffer beslutninger i en bestyrelseskontekst. 

3 SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN  

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for Jelling 
Musikfestival de næste 5 år, og hvordan 
vil du bidrage til at nå dem? 

De vigtigste udviklingsområder for Jelling Musikfestival de næste 5 år kan 
omfatte øget fokus på bæredygtighed, diversificering af musikalske genre 
og artister, styrkelse af partnerskaber med lokale ildsjæle og 
virksomheder, samt udvidelse til en international attraktion. 

2 Hvorfor vil du gerne i bestyrelsen for 
Jelling Musikfestival? 

Som en lokal person med en global tilgang, har jeg et stærkt forhold til 
Jelling Musikfestival. Min første oplevelse på festivalen daterer tilbage til 
1997, og de sidste to år har jeg bidraget som frivillig. Jeg har en passion 
for at bygge og se ting vokse, og jeg tror, at min plads i bestyrelsen vil 
gøre en positiv forskel for festivalen. 

 
Mit fokus vil være på at opbygge og vedligeholde stærke partnerskaber, 
som kan bringe nye muligheder og vækst til festivalen. Jeg tror, at min 
erfaring med frivillighed og kommercielle partnerskaber vil gøre en stor 
forskel i arbejdet med at opbygge endnu et spændende ben for Jelling 
Musikfestival. Jeg ser frem til at arbejde sammen med resten af 
bestyrelsen for at sikre, at festivalen fortsætter med at udvikle 
sig og bringe musik og oplevelser til lokalområdet. 

3 Hvem er du, når du ikke sidder i 
Bestyrelsen for Jelling Musikfestival? 

Jeg er en familieorienteret person. Jeg er far til Alma (12) og Anton (15) 
og gift med Malene. Vi har været sammen i 19 år. Vi bor i Bredballe og jeg 
nyder at tilbringe tid med min familie, både gennem fysiske aktiviteter og 
rejser. 
Min passion for iværksætteri skinner også igennem i min fritid, hvor jeg 
sammen med seks andre startede Crossfit Heaven under corona. Crossfit 
Heaven er nu et velfungerende Crossfit- center, og jeg er stolt af at have 
været en del af denne rejse. 

 
Så i min fritid er jeg en engageret far, en dedikeret ægtemand og en 
iværksætter med en passion for at bygge og udvikle nye projekter. 

 
 

 

KANDIDAT 8: Kristian Sundbøl 
 

SPØRGSMÅL OM DIG DIT SVAR 

Fulde navn Kristian Sundbøl 



Alder 42 år 

Bopæl Skovdallund, Jelling 

Uddannelse/ Beskæftigelse Sergent og HD Finansiel Rådgivning / Key Account Manager hos APCOA 
PARKING, Vejle 

Uddyb dine Kompetencer (og gerne ift. de 
beskrevne Bestyrelseskompetencer) 

Jeg arbejder i dag med salg, hvor kompetencer som empati og 
samarbejdsevner er en selvfølgelighed for at lykkes. Igennem mine jobs 
har jeg haft berøring med mange forskellige virksomhedstyper, og 
forstår forretningsmodeller og de kommercielle processer en 
virksomhed står overfor. Processer som jeg kan bidrage til og udfordre. 
 
Jeg har desuden en baggrund i den finansielle verden, hvorfor jeg er i 
stand til at forstå og samtidig udfordre de økonomiske rammer og 
dispositioner i festivalen – herunder bl.a. vurdere risici og afkast ved 
strategiske tiltag.  
 
I fritiden er jeg bestyrelsesformand og børnetræner i Jelling Tigers - 
vores lokale floorballforening med godt 70 medlemmer. En forening der 
er båret af frivillig arbejdskraft, hvor arbejdet med frivillige er en stor 
drivkraft for mig. 

3 SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN  

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for Jelling Musikfestival 
de næste 5 år, og hvordan vil du bidrage 
til at nå dem? 

Ovenpå en coronakrise og en eksisterende økonomisk krise ser jeg det 
som et prioriteret mål på kort sigt (1-3 år) at sikre festivalens fortsatte 
eksistens og udvikling: 

• Udvikling af- og trivsel for de ansatte  
• Stærke og værdiskabende fællesskaber for de frivillige 
• Unikke oplevelser for publikum, der får dem til at vende tilbage  
• Optimale vilkår for LIVE musikken.  

 
Overordnet ser jeg gerne festivalen blive skarpere på sin egen profil, 
målgruppe og bevidsthed om placering i det stærkt 
konkurrenceprægede festivalmarked, så vi alle løber i samme retning.  
 
Jeg mener, at festivalen når bedst i mål med ovenstående med en klar 
og fremsynet strategi - og eksekvering herpå. Det skal være sjovt og 
berigende at være JMF’er (ansat og frivillig) året rundt. Ikke kun i de fire 
dage, hvor festivalen står på.   
 

2 Hvorfor vil du gerne i bestyrelsen for 
Jelling Musikfestival? 
 
 
 
 
 
 

Jeg har siden 2007, hvor min hustru og jeg flyttede til Jelling, været 
frivillig på festivalen.  
Jeg har været i bestyrelsen siden 2021, og har oplevet en 
”professionalisering” af festivalen, hvor vi har arbejdet på en tydelig og 
forståelig strategi for at positionere festivalen i et mere og mere 
konkurrencepræget marked og ikke mindst en branche, hvor mange 
forskellige interessenter har hver sin holdning. Jeg føler mig slet ikke 
færdig med at bidrage i denne proces.  
 
Jeg vil meget gerne være med til fortsat at lave en forrygende festival for 
publikum og ansatte og ikke mindst, at sikre en god og solid mængde 
midler til uddeling blandt nærområdets foreninger. Jeg vil også meget 
gerne være med til fastholde Jelling Musikfestival som en attraktiv 
arbejdsplads for de fastansatte og et attraktivt sted at søge hen som 
frivillig. 
 
Min motivation, kompetencer, erfaring og kendskab til festivalen gør, at 
jeg genopstiller til bestyrelsen i festivalforeningen. 



3 Hvem er du, når du ikke sidder i 
Bestyrelsen for Jelling Musikfestival? 
 
 
 
 
 

Jeg er familiefar, og har i en årrække prioriteret dette højt. Jeg er også 
foreningsmand – for jeg har efterhånden oplevet mange gange, at min 
lille indsats kan give mange mennesker masser af glæde. Dette prøver 
jeg at give videre til vores søn, som også skal opleve glæden ved at være 
sammen med andre om noget, som er større end én selv. 
Jeg er en no-bullshit nordjyde, som siger min mening, når jeg føler jeg 
kan bidrage.  
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