
 

Formandsberetning 2022 
Ved Formand for Sjællandsfestivalen, Lars Ravn 
 
 
Opstart til 2022 festival. 
 
Opstarten på Sjællandsfestivalen bød på nogle udfordringer og det var tydeligt at der manglede 
rutine og ”sådan plejer vi at gøre”. Dels fordi der var helt nye folk på pladsen og dels fordi der var 
udfordringer med hensyn til parkeringsfaciliteter. Tingene blev løst men dog med meget besvær og 
særlig mange udfordringer for dem som stod for opgaven. Det var en lærestreg i forhold til at opgaver 
skal fordeles på flere hænder og også i forhold til at bestyrelse skal have det nødvendige overblik på 
alle områder og ikke kun på de områder som de står for. 
 
Ydermere skal der tænkes meget mere i spin off, forstået på den måde at hvis man drejer på en hane 
så kan det have betydning for andre områder. Særligt omlægning af indgang da gæsterne pludselig 
kom fra et andet sted end de plejer og ikke mindst bygninger myndighed og alt det andet. 
En gang imellem kan man få det sådan at nogen gør alt hvad de kan for at genere os, men det er på 
de dårlige dage, for selvfølgelig skal vi leve op til myndighedskravene, men tungt er det sgu. Det er 
forståeligt at mindre foreninger og andre trækker stikket for der er mere administration end festival. 
Der var en del udfordringer også fordi det var lang tid siden at vi havde lavet festival. 
Men det har gjort os klogere. 
 
Afvikling 2022 
 
Og nu til selve festivalen, det betød en del at vi ikke havde været i gang længe, men når det så er 
sagt så forløb dagene fantastisk og det var et meget veloplagt og sultent publikum der var mødt ind. 
Alt spillede og publikum modtog festivalen godt. Det var udelukkende glade mennesker og alle var 
på. De frivillige gjorde det, som de skulle og der var fest og glade dage. 
Selvom parkeringen var flyttet blev det godkendt af gæsterne.  
Endnu en gang, en samlet god afvikling, med de små ting der nu en gang kan være. 
Men viljen manglede ikke nogen steder. 
 
Efterspil og betydning 
 
Med de oplevelser både før og efter har gjort at vi skal re-gennemtænke festivalen og det er også 
blevet gjort. Nogle vil sige endelig har vi fået en model at arbejde udefra og endelig har vi taget nogle 
beslutninger som skulle være taget tidligere. Ja det er til dels rigtig, men vi er ikke stærkere end det 
hold vi kan sætte, og da det igennem mange år har kørt det på rutine kan vi efterfølgende se hvad 
der sker hvis der er vitale personer væk i forhold til viden o.a. Det har gjort at vi har gennemtænkt 
måden at lave festival på og er kommet frem til et godt resultat, i hvert tilfald på papiret. 



 

 
Hvordan skal det perspektiveres. 
 
En matrix som den vi har lavet, har gjort klart at vi står for nogle udfordringer og ikke mindst den 
største udfordring er at der desværre er sket meget i Slagelse kommune ikke mindst på de områder 
som direkte berører os. Manglende penge, øje på hvordan vi har været forkælet med frivillige og så 
de andre udfordringer som har gjort det svært at komme i dialog med kommunen. 
 
Det er endelig lykkes, men vores ambition var større og vi ville gerne have været i dialog tidligere for 
at få effektueret vores plan. Desværre må vi indgå nogle kompromiser da det først er nu at kan få 
Slagelse kommune i tale. Det betyder at jeg vil anbefale at vi bliver knap så ambitiøse og forskyder 
det hele fremadrettet. 
 
Hvem er med og hvem er ude og hvilke udfordringer kan der ses på. 
 
Nu står vi overfor et valg til bestyrelse og der nogle som siger fra og andre der sige ti. Uanset hvad 
kommer vi til at smøge armene godt op hvis vi skal have en bæredygtig bestyrelse og hvis vi skal 
have en festival der også er der i 2023. 
 
Denne beretning bærer også præg om hvorledes udsigterne kan være og om der er en bæredygtig 
bestyrelse, så beretningen til næste år kan være noget anderledes, hvor det udelukkende er 
administration af midler og ikke en festival. 
Desværre kan det blive en konsekvens hvis ikke vi får maskineriet i gang igen. 
 
Men mon ikke vi får festival 2023. 
 
Uddeling af midler fra Sjæleprisen har ikke været stor i den forgangene periode og da vores mulighed 
for at uddele penge er meget bred betyder det også at SKAT er inden over hver udbetaling. Det er 
bøvlet, men det må vi leve med. Det betyder at spontaniteten for at uddele har en behandlingstid på 
minimum 3 mdr. 
 
Det skal alle vænne sig til. 
Hvor der er vilje, er der vej. 
 
Jeg vil slutteligt for 2022 sige tak og særligt til dem der gik ind med oprejst pande uden at vide 
hvordan de gik ud. 
 
 
Formand  
Lars Ravn 
 


