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Formandsberetning 2019 

 
Med fare for at denne beretning vil ligne forgående års beretning, da der er nogle ting 
som er som de plejer og nogle ting som, er ligeså aktuelle som sidste år. 
 
Festivalen 2019 blev endnu en festival som blev belønnet med god musik, dejligt vejr og 
skønt publikum.  
  
Det musikalske program fungerede glimrende, men man kan sige at programmet jo altid 
er et udtryk for hvordan den danske musik scene ser ud, men mon ikke der var et par 
stykker som blev overrasket over hvordan Queen Machine, Martin Jensen og Jacob 
Dinesen der gjorde tingene lidt anderledes. Alle leverede varen, men de nævnte fik dog 
folk til at måbe og tale  
 
Det skal stadig være en ambition at finde et så bredt musikprogram som overhovedet 
muligt, for at fange en så bred gruppe aldersmæssigt og her kan man sige at der blev 
ramt nogenlunde plet. Dog er der efterspurgt mere der kan synges med på. 
 
Så alt i alt er der jo efterhånden en vis rutine i at lave festival og den er stadig hyggelig. 
Det virker det der bliver lavet, med en lille grad af konservatisme, som måske er meget 
godt, da det jo også er den vare som bliver leveret til publikum og som de forventer.  
Jeg tror at vi gennem flere år har fået en fast publikums skare som er tro mod festivalen 
og som kommer år efter år. 
Dem skal vi passe på, men stadig tænke i nye baner hvis vi skal gøre os håb om at 
antallet af gæster skal være stabilt. 
 
Crewnet, som er vores program til at holde styr på de frivillige, vagter og meget andet, 
skulle stå sin prøve og som et af de nye tiltag må man sige at på trods af små/store 
indkørings vanskeligheder, måske mest på tid, kom det til at fungere til alles 
tilfredshed. Nu er det jo bare fremadrettet at høste frugten af den indsats der blev gjort 
i 2019, for nu er alt på plads, lige til at gå til.  
Det lyder ikke af så meget at bruge et nyt program, men når tiden i dagligdagen ikke 
slår til, så er det ofte sådanne opgaver vi lægger lidt til side i forhold til det arbejde 
hvor vi får vores indtægt til at betale regninger o.a. 
Helt forståeligt, men også en erkendelse af hvor ambitiøse vi kan være og bør være, ved 
nye tiltag. 
 
Sjæleprisen: 
Udover at lave festival så har foreningen jo et andet formål også. Det er at støtte formål 
til glæde og gavn for borgergruppen med kulturelt og idrætsligt formål. 
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Der er givet mange penge ud til forskellige formål, men hvis man ser på vores støtte 
paragraf i alt sin enkelthed, så har vi givet bredere end man sådan lige kan se at det 
kommer ind under formålet. 
Verden ændrer sig og så skulle vi måske se på om vores formål for uddeling af midler 
også skal ændre sig for at ramme de mere moderne måder at gøre tingene på. Her igen 
lidt vurdering på om vi ikke skulle se på vores formål for og med sjælprisen og så ændre 
formålet så det også kan passe ind i den virkelighed vi befinder os i. 
 
Bestyrelsens arbejde: 
Jeg vil naturligvis gerne sige tak til bestyrelsen for deres indsats før under og efter 
festivalen.  
Det at være med i en bestyrelse har der været nogle drøftelser om, hvad skal en 
bestyrelse lave og hvilke opgaver skal ligge hos en bestyrelse.  
 
Som det ser ud nu vil der komme en udskiftning i bestyrelsen, nogle går af efter mange 
års tro tjeneste og deres indsats har igennem alle årene været fantastisk. 
Det betyder også at det kan være, jeg vil gerne sige det igen, vi bliver sårbare specielt 
som status er p.t. hvor det er vanskeligt at finde erstatninger for dem der er.  
Vi har som bestyrelse sat gang i nogle drøftelser og har forslag til vedtægtsændringer for 
at lave om på vores sårbare situation. 
Sådan var tingene engang og her bør vi som bestyrelse se på om virkeligheden nu også 
passer til dem der gerne vil og dem som kan.  
 
De frivillige: 
Vores frivillige som endnu engang stillede op og tog en formidabel tørn er guld værd på 
flere områder. Dels fordi de lægger en kæmpe arbejdsindsats, deres gode humør og 
måde at se tingene og borgerne på.  
Vi er meget forkælet fordi vi har frivillige som også har forstand på publikum.  
Vi skal forsætte med at sætte pris på deres indsats og gøre det sådan at vi kan have dem 
fremover, det betyder at de skal have ansvar og tager ansvar, de bygger op og piller ned 
og alt i den gode gamle ånd som Sjællandsfestivalen er kendt for. 
Vi har også det privilegie at vi får en del frivillig foræret, det skal de involverede have 
tak for at det kan lades sig gøre. 
  
Men endnu en gang er det nødvendigt at se på og tingene kan laves om, også fordi 
kommunernes økonomi er presset og når den er presset så bliver der set på de mindste 
ting. Lige nu håber vi bare at vi kan finde måder at få frivillige på, så det mere ligner de 
konstruktioner man kender fra andre foreninger med samme formål. 
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Perspektivering 
 
Hvis man ser på de ting som er i denne beretning og de fokus punkter som er fremhævet 
lægges der jo lidt op til at nytænke festivalen og hvor mange af os der er her i dag har 
egentlig kræfterne til at kaste os ud i den kæmpe opgave det, er at skulle få sat dette 
arbejde i værk. 
Sjællandsfestivalen nuværende bestyrelse har sat et arbejde i gang hvor der inden for 
en periode på et par år kan/skal laves nogle gevaldige ændringer, forstået på den måde 
at publikum ikke vil opleve disse ændringer, men mange af de ting som vi har taget for 
givet skal ændres, da det er den samlet bestyrelses holdning, at vi er for sårbare og vi 
skal omtænke, det vi har taget for givet. 
 
Her er det nødvendigt med en fælles strategi og en enig bestyrelse som ligger 
brædderne ud og siger hvilken vej der skal gås.  
Det betyder også, at der mange drøftelser der skal tages. For når man træffer en 
beslutning et sted, har den indflydelse på mange andre steder. 
Det er her vi skal holde fokus, ikke så meget på en enkelt beslutning mere på 
konsekvenserne af en beslutning. 
Det skal Bestyrelsen øve sig i og sammen få lagt dette puslespil.  
 
Der er ingen tvivl om at vi kan sammen finde løsninger og der ingen tvivl om at der også 
bliver en festival 2020, men igen står vi med store udfordring i fremtiden.  
 
En del af det der er sagt blev også sagt ved beretningen 2018, men det er alvor og jeg 
tænker at nu er vi nået et tidspunkt hvor det ikke bare er ord, men handling der skal til 
og den proces skal bestyrelsen tage hul på. 
Det er derfor også vigtigt, at vi bruger den tid der skal bruges for at få det tilrettelagt 
fornuftigt inden for en periode på et par år. Så man se på sig selv, om man kan deltage i 
denne udfordring eller om man vil stå mere i vejen for nye tider. 
 
Det er de overvejelser jeg som formand gør mig. For at tingene skal kunne fungerer, skal 
de ambitioner som bestyrelsen har, også give resultat i engagement og tro mig det vil 
tage tid at skabe fornyelse og det vil også være sådan at man skal indgå nogle andre 
kompromiser end tidligere set. 
 
For ellers kommer bestyrelsen og Sjællandsfestivalen ikke i mål, med deres egne 
visioner. 
 

 


