
Ny organisationsplan – Skagen Festival



Hvorfor

• Hvis Skagen Festival skal overleve og dermed også løbende 
udvikles er der behov for en betydelig styrkelse af 
organiseringen/ledelsen af Skagen Festival. 

• Skagen Festival er en meget stor virksomhed – i en 
størrelsesorden der kræver en professionalisering.  Skagen 
Festival har en enorm betydning – ikke mindst økonomisk – for 
byen og regionen

• I dag mange sårbare områder herunder områder der er pressede 
f.eks. hele opgaven omkring rekruttering og fastholdelse af 
frivillige, for mange og for store opgaver har været placeret hos 
få personer med mere

• Så hvis vi vil sikre Skagen Festivals overlevelse – så skal der ske en 
større oganisationsforandring. 
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Generalforsamlingen

• Skagen Festivals øverste myndighed.



Bestyrelsen 

• Bestyrelsen for Skagen Festival forestår den overordnede 
ledelse af Skagen Festival og er overordnet ansvarlig for at 
Skagen Festivals formål og værdigrundlag (værdigrundlag
skal beskrives) afspejles i festivalen og i organisationen.

• Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for Skagen Festivals 
budget/økonomi. 

• Bestyrelsen fastlægger løbende, i samarbejde med drifts- og 
koordinationsudvalget en "strategiplan" (virksomhedsplan) 
med henblik på fortsat udvikling af Skagen Festivalen samt 
planlægning og gennemførelse af samme. 



Drifts- og koordinationsudvalg

• Drifts- og koordinationsudvalg forestår administrationen, ledelse og 
koordineringen og drift af Skagen Festival. 

• Drifts- og koordinationsudvalget ledes af en Denne deltager i 
bestyrelsesmøder og er ansvarlig for  i samarbejde med formanden for 
Bestyrelsen at udarbejde oplæg til bestyrelsen og komme med input til 
dagsordner. 

• Vedkommende udgør også sekretærrolle for Bestyrelsen
• Lederen skal sikre at beslutninger/den aftalte retning truffet i 

bestyrelsen eksekveres  og omsættes, integreres og efterleves i den 
samlede organisation

• Lederen ansættes eller udvælges af bestyrelsen og referer til bestyrelsen. 
• Drifts- og koordinationsudvalget udgør ledergruppen for Skagen Festival
• Drifts- og koordinationsudvalget sammensættes af ledere fra Skagen 

Festival



Område- og funktionsledere 

• Har særlige funktioner og har lederansvar for 
ledere i området. Enkelte funktionsledere har 
ikke ledere under sig. 

• Flere funktions- eller områdeledere indgår i 
Koordinations- og driftsudvalget.  



Ledere

• Ledere har ansvar for "funktion, område, 
opgave" f.eks. delopgaver/funktioner på 
spillestederne og har lederansvar for frivillige 
tilknyttet  funktionen eller opgaven.

• Ledere referer til område- eller 
funktionsleder. 

• Enkelte ledere har ikke en overordnet 
områdeleder, men vil så referere lederen for 
Drifts- og koordinationsudvalget. 



Frivillige

• Medarbejdere i Skagen Festival 


