
 
 

 

Kære hjælper i en forening, som har en opgave på Jelling Musikfestival 2015 
 
Som du måske allerede ved, har Jelling Musikfestival stiftet en Hjælperforening i efteråret 2010 – en 
forening, som alle hjælpere med en opgave direkte under festivalen skal være medlem af. 
 
Du hjælper en forening, som har en opgave på festivalen og derfor behøver du ikke nødvendigvis være 
medlem af Hjælperforeningen – men du er selvfølgelig meget velkommen til at melde dig ind…  
Det eneste ”krav” er, at du har en opgave på festivalen for din forening (dvs. at ”alle og enhver” ikke kan 
melde sig ind i Hjælperforeningen).  
Det er vigtigt at understrege, at det at melde sig ind i Hjælperforeningen ikke er det samme som at du nu 
har en opgave hos din forening – det skal du, som altid, aftale direkte med dem.  
 
Læs uddrag vedr. medlemskab af Hjælperforeningen herunder, samt mere uddybende på vores hjemmeside. 

     

 
 

 
 
 
 
Hjælpere 
tilknyttet 
en 
forening, 
som har 
en aftale 
om 
opgaver 
for 
festivalen 

A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**** 

B. 

Du behøver ikke 
være medlem af 
Jelling Musikfestivals 
Hjælperforening (da 
du allerede er 
tilknyttet den 
forening, som du 
hjælper med at løse 
opgaver for på 
festivalen) 
 
****************** 
Du er selvfølgelig 
velkommen til at 
melde dig ind i 
foreningen - og 
betale kontingent på 
pt. kr. 100,00 pr. år. 

Du har mulighed for at 
være hjælper på Jelling 
Musikfestival igennem 
din forening 
Du inviteres til 
hjælperfest, men skal 
betale for deltagelse 

 
 
 
 
********************* 
Du inviteres gratis til 
hjælperfest 
 
Du vil modtage et 
medlemsbevis, som gør 
at du kan benytte dig af 
de medlemsfordele, som 
foreningen vil kunne 
tilbyde 
 
Du kan opstille til 
bestyrelsesvalg i 
Hjælperforeningen 

Du skal ikke foretage dig noget. Du 
vil modtage invitation til 
hjælperfest gennem din forening, 
med en instruktion om, hvordan du 
– og evt. ledsager - betaler for 
deltagelse 
 
 
 
 
 
 
****************************** 
Du vil modtage instruks om, 
hvordan du bliver registeret som 
medlem af Hjælperforeningen (se 
næste side) 
 
Du vil modtage en 
betalingsadvisering (netbank, 
posthus e.lign.) med mail  – og når 
din kontingentindbetaling er 
registeret vil du modtage dit 
medlemsbevis (BEMÆRK venligst: 
kontingentindbetaling er ikke 
garanti for en hjælperopgave 
gennem din forening – dette skal 
foregå som hidtil) 

 



 
Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at blive medlem af Hjælperforeningen? 
Du sender en mail til medlem@jellingmusikfestival.dk – hvor du i emnefeltet skriver ”foreningsmedlem” og noterer 
følgende data i mailen: 

- Navnet på den forening du hjælper 
- Fulde navn 
- Adr./postnr./by 
- Fødselsdato 
- Mobil nr. 
- Mail adr.  

 
Når vi har modtaget din mail, vil vi oprette dig i medlemssystemet og derefter sende dig et girokort pr. mail. Og så 
snart din kontingentindbetaling er registreret, sender vi dig dit medlemskort til Hjælperforeningen. 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Mange festlige hilsner 
 
 
Jelling Musikfestival 

mailto:medlem@jellingmusikfestival.dk

