
Musikteatret Holstebro er en erhvervsdrivende fond hvis formål er at drive Musikteatret som et 

attraktivt kultur/udstillings- og kongrescenter. 

Formålet søges bl.a. realiseret gennem: 

- en indsats for at udbyde kulturelle aktiviteter inden for teater- og musiklivet, 

- en indsats for at tiltrække udstillinger, messer og kongresser, 
 

Formålet skal realiseres dels gennem udlejning, dels gennem egne arrangementer. 

Musikteatret Holstebro Fond ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

1) 4 medlemmer indstilles af bestyrelsen til godkendelse af Holstebro Byråd. 

2) 1 medlem vælges blandt og af sponsorerne. Dette medlem kan ikke være leverandør til 

Musikteatret-Holstebro Fond. 

 

De under pkt. 1 nævnte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, og følger Holstebro 

Byråds valgperiode. 

Det under pkt. 2. nævnte medlem vælges for 2 år ad gangen, og følger Holstebro Byråds 

valgperiode samt 2 år forskudt herfor. 

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen modtager ikke honorar for deres arbejde. Direktionen aflønnes med et fast 

vederlag og evt. bonus. 

Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen repræsentere juridisk, økonomisk, 

markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt. 

Bestyrelsen vurderer løbende om relevante kompetencer er til stede for at kunne løse de 

opgaver der er i denne. 

Bestyrelsen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden, i forening med 

direktøren. 

Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse for hvornår et bestyrelsesmedlem skal fratræde, idet 

der udelukkende vurderes på medlemmets kompetencer i forhold til de kriterier, der er 

opstillet i vedtægterne for fonden. 

I forhold til udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen tages der højde for hvorledes nye 

medlemmer kan forny denne, samt komplementere den siddende bestyrelse både i forhold til 

køn, alder og erhvervserfaring. 

Der er ikke nogen i bestyrelsen der varetager særlige driftsopgaver for fonden. 

I forbindelse med årets sidste bestyrelsesmøde evalueres de enkelte bestyrelsesmedlemmers 

bidrag og resultater, ligesom bestyrelsen ved samme lejlighed evaluerer direktionens arbejder 

og resultater. 

I forhold til ekstern kommunikation er det direktøren der udtaler sig til offentligheden på 

fondens vegne. 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse for Musikteatret-Holstebro Fond. 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit 

hverv. 

Strategidrøftelsen omkring fondens virke er en naturlig del, og konsekvens af den overordnede 

strategi som bestyrelsen har lagt, og som løbende bliver evalueret i forhold til målopnåelse. 

Forud for hvert bestyrelsesmøde afholdes et formøde mellem direktøren og 

bestyrelsesformanden, hvor agenda for det kommende møde klarlægges. Formelt set er det 

herefter direktøren der udsender mødeindkaldelsen, men det er formanden der leder 

bestyrelsesmøderne, idet direktøren dog også deltager i disse. 



Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, eller når formanden eller mindst 1 

bestyrelsesmedlem kræver det. Indkaldelsen til bestyrelsesmøder skal ske skriftligt, og med 

mindst 8 dages varsel. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Står 

stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 

Over det på et bestyrelsesmøde passerede føres en protokol, der tilstilles mødedeltagerne til 

godkendelse. Er indsigelse mod protokollatet ikke fremsat senest 8 dage efter dets 

modtagelse, betragtes det som godkendt. 

 

Bestyrelsen består pt af følgende personer. 

 

Navn:  Tiltrædelse:  Født Genvalg  

Bodil Hagild  01.01.2002,   1944 ja 

Torben Ballegaard 13.03.2015, uafhængigt medlem 1951 nej 

Anni Simonsen 07.06.2006, uafhængigt medlem  ja 

Michael Christiansen 01.11.2007, uafhængigt medlem 1945 ja 

John Gråkjær      01.11.2007, uafhængigt medlem 1952 ja 

 

Bodil Hagild er formand for Musikteatrets bestyrelse. Bodil Hagild har drevet selvstændig 

forretning inden for modebranchen i Holstebro i mere end 25 år, og hun har et stort netværk 

og berøringsflade lokalt. 

 

Michael Christiansen er næstformand i Musikteatrets bestyrelse. Michael var i sin egenskab 

som direktør for Det Kongelige Teater en af hovedkræfterne på hvorfor Det Kongelige Teaters 

Balletskole fik en afdeling i Holstebro. Michael har øvrige hverv:  

Formand for bestyrelsen for: DR, Århus Universitet, Danske Universiteter, Dansk Retursystem 

A/S, Schmidt, Hammer & Lassen Architects, Jazzhus Montmartre, Caféteatret, Naturama, Black 

Box Theatre, Lead Agency A/S og Kraft&Partnere A/S.  

Medlem af bestyrelsen for: KMD A/S, Danish Fashion Institute, Den Norske Operan og Kungliga 

Operan i Stockholm. 

 

 

Torben Ballegaard er tidligere Direktør for B&O, og har som sådan kendskab til den egn 

hvori Musikteatret driver sin virksomhed. Torben har øvirge hverv: Formand for 

bestyrelsen for: Tajco A/S, AS3 Companies A/S, Capnova A/S 

Medlem af bestyrelsen for: Vestas A/S, Egmont Fonden, Systematic A/S 

 

Anni Simonsen er projektleder på VIFU Holstebro (Videncenter For Fødevareudvikling) og har 

tidligere været bestyrelsesformand for Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro, og hun 

har stor indsigt i det kulturelle landskab i Holstebro og Vestjylland. Sidder for nuværende 

ligeledes i bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF. 

 

John Gråkjær er grundlægger af Gråkjær A/S, og er mangeårig formand for Team Tvis 

Holstebro Håndbold.  

Formand for bestyrelsen i Gråkjær A/S 


