
 

Dagsorden til generalforsamling i Vild med ORD  
 

Tidspunkt: 4. april 2018, kl. 19.00 - ca. 21.00 
 
Sted: Folkeuniversitet, Navitas 
Inge Lehmannsgade 10, 5.sal 
8000 Aarhus C  1

 
 
Vi indkalder hermed til årets generalforsamling 4. april kl. 19.00. Alle er velkomne! 
 
Vi er en stor gruppe af mennesker, der arbejder engageret og frivilligt med at få Vild med 
ORD til at ske år efter år.  
 
MEN VI VIL GERNE VÆRE MANGE FLERE! 
 
Derfor ser vi gerne flere og nye folk i Vild med ORD, både som medlemmer og som aktive i 
planlægning og gennemførelse festivalen. Der er brug for alle gode kræfter, da vi ønsker at 
fastholde et højt engagement og en festival, der udvikler sig og giver genlyd i Aarhus og 
Østjylland. 
 
BESTYRELSEN INVITERER TIL INSPIRATION OG DIALOG! 
 
Hør Folkeuniversitets festivalchef fortælle om, hvordan man skaber en god festival hos dem 
og vær derefter med til at diskutere Vild med ORD i 2019.  
Hvordan skal festivalen se ud i 2019? Hvilket tema / temaer skal vi have? Hvad skal vi gøre 
anderledes - og hvad skal vi ikke ændre? Hvordan sikrer vi, at festivalen fortsat er attraktiv 
og i udvikling? 
 
GIV DIN MENING TIL KENDE! 
 
Det kan du, når disse spørgsmål og flere sættes til dialog den 4. april 2019 på 
generalforsamlingen. 
 
Der er også valg til bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem er der særlige muligheder for 
indflydelse. Den mulighed kan også overvejes! 
Alle er velkomne til at stille op i bestyrelsen til Vild med ORD. Vi er en arbejdende 
bestyrelse, så der skal påregnes koordineringsmøder og praktisk arbejde ud over 
bestyrelsesmøderne.  

1 Der er ikke offentlig adgang til Navitas om aftenen, men vi sørger naturligvis for, at I kan komme ind. 
Kontakt Hanne Lundgren Nielsen på 21 62 44 52, hvis du mod forventning bliver mødt af en låst dør. 



 

Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Valg af referent.  

3. Bestyrelsens beretning, herunder evaluering af arrangementer i 2017 og 2018, ved 

formand Anja Tønning. 

4. Regnskab for det forløbne år til godkendelse, se 

http://vildmedord.dk/wp-content/uploads/2017/03/7026-Årsrapport-2017-UDEN-dirige

ntunderskrift.pdf 

5. Budget for det kommende år til godkendelse, se 

http://vildmedord.dk/wp-content/uploads/2017/03/Budget-2018.pdf  

6. Fastsættelse af kontingent på forslag fra bestyrelsen, som fortsat foreslår, at 

medlemskab af Vild med ORD er gratis. 

7. Valg til bestyrelse (se hvem der er på valg herunder). 

8. Valg af suppleanter til bestyrelse. 

9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Kovsted og Skovgaard, som har forestået 

revision for de to seneste år. 

10. Hvad gør en god festival? 
Kort oplæg ved Folkeuniversitetets festivalchef og bestyrelsesmedlem i Vild med 

ORD, Hanne Lundgren Nielsen. 

11. Dialog og idéudveksling om kommende festival, tema og program 

Workshop faciliteret af Anne Weber Carlsen, ejer af virksomheden Facilitator og 

bestyrelsesmedlem i Vild med ORD. 

12. Forslag og ideer fra medlemmerne, drøftes i sammenhæng med punkt 10. 

13. Eventuelt. 

 
På valg til bestyrelsen er: 
 

● Marie Meldgaard (genopstiller) 
● Hanne Lundgren Nielsen (genopstiller) 
● Peter Nørskov (genopstiller) 
● Charlotte Elisabeth Christiansen (genopstiller ikke) 

 
Bestyrelsesmedlem Jonas Barfoed ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der skal således 
også vælges et medlem for resten af Jonas’ medlemskab (2 år). 
 
 

http://vildmedord.dk/wp-content/uploads/2017/03/7026-%C3%85rsrapport-2017-UDEN-dirigentunderskrift.pdf
http://vildmedord.dk/wp-content/uploads/2017/03/7026-%C3%85rsrapport-2017-UDEN-dirigentunderskrift.pdf
http://vildmedord.dk/vmo/organisationen/okonomi/regnskab/
http://vildmedord.dk/wp-content/uploads/2017/03/Budget-2018.pdf


 

Venlig hilsen  
Vild med ORDs bestyrelse 
 


