
MEDDELELSE OM TITEL FRATAGELSE

Det har været et begivenhedsrigt, men også dramatisk år for Miss Danmark organisationen. Den nykronede Miss 
Danmark 2018 - Louise Henriksen frasagde sig titlen, eftersom hun var ude af stand til at repræsentere Danmark til den 
internationale Miss World 2018 konkurrence, som blev afholdt i december 2018 i Kina. Derfor trådte Tara Jensen til, som 
ved den danske konkurrence placerede sig på 2. pladsen, og afløste den oprindelige vinder til den internationale 
finale.

Miss Danmark organisationen havde tiltro til, at Tara Jensen ville kunne løfte opgaven, men måtte uheldigvis allerede 
tidligt i forløbet erfare, at kandidaten desværre ikke kunne overholde sin del af forpligtelsen, som hun med stor 
begejstring havde takket ja til.

Det er første gang, at vi hos Miss Danmark oplever en regerende repræsentant ikke overholder forpligtelserne under sit 
år som regerende Miss Danmark. Det står specielt i stor kontrast til størstedelen af de tidligere titelholdere, som stadig 
er tilknyttet Miss Danmark, som en del af mentorholdet eller på anden vis.

I sagen med Tara Jensen, drejer det sig f.eks. om noget så simpelt som at møde op til forberedende møder med 
mentorteamet op til konkurrencen til gavn for kandidaten selv, og noget så væsentligt som den løbende opdatering af 
organisationens ledelse, samarbejdssponsorer og Miss Danmarks følgere om konkurrencens forløb, herunder 
resultater af delkonkurrencer og det endelige resultat på finaledagen mm.

Miss Danmark organisationen har af den grund været nødsaget til at sætte ekstra ressourcer til at kunne finde den 
nødvendige information til organisationens samarbejdspartnere og Tara Jensens sponsorer fra tilfældige kilder. 
Foruden den gængse vejledning fra vores mentorteam, som organisationen stiller til rådighed for kandidaten under 
forløbet, blev det desuden nødvendigt at sætte ekstra kræfter til at hjælpe Tara Jensen døgnet rundt (grundet 
tidsforskellen mellem DK og Kina).

Dette på trods, måtte vi desværre erfare, at Tara Jensen ikke ønskede at yde en indsats, men profiterede i stedet af de 
goder, som finalisterne får adgang til, i kraft af deres titel. Derudover valgte hun at angribe konceptet ved bl.a. at 
konstituere en hategruppe, rettet mod flere medlemmer af Miss Danmarks mentorteam, som i den forbindelse har 
været udsat for hetz og mobning. Vi er naturligvis ked af denne udvikling og finder det på ingen måde acceptabelt, 
hverken i forhold til misbrug af den gode vilje, som mentorteamet har udvist over for Tara Jensen eller i forhold til 
økonomisk udnyttelse af organisationens sponsorer mm. og vores brand.

Top 30 finalister, som stiller op til den danske Miss Danmark konkurrence får nemlig adgang til en del økonomiske 
goder, ekstrem eksponering både i forhold til medier, modelhverv, tv, underholdningsbranchen og influenser marked. 
De får stillet makeupartister, stylister, coaches, fotografer, luksuriøse lokaler mm. til rådighed, får sponsoreret div. 
skønhedsbehandlinger, smykker, tøj, oplevelser mm. for samlet set et beløb på over 50.000 DKK. Når så mange unge 
piger er involveret og de samtidigt konkurrerer mod hinanden indbyrdes, bliver der naturligvis stillet krav til deltagerne 
via en erhvervs kontrakt, der er fuldt ud balanceret mellem såvel Miss Danmark deltagernes interesser og firmaet 
interesser.

Eftersom Tara Jensen har opført sig fuldstændigt i strid med de vilkår der gælder for Miss Danmark og Miss World, og 
dermed brudt såvel tillidsforhold som de forpligtelser hun i et sådant forløb skal overholde, har det desværre været 
nødvendigt at henvende sig til virksomhedens advokat og bede om at stævne Tara Jensen, med påstand om 
misligholdelse og groft krænkende handlinger imod konceptet, misbrug af titel til ulovlig anskaffelse af sponsorer / 
samarbejdspartnere, som hun i øvrigt fortsætter med.

Vi vil derfor beklageligvis meddele at Tara Jensen er blevet frataget sin titel som Miss Danmark og Miss World Danmark, 
hvor hun allerede i januar 2019 blev bedt om at aflevere kronen. I den forbindelse vil vi benytte os af lejligheden til at 
advare potentielle sponsorer mod samarbejde med Tara Jensen, under reference til Miss Danmark organisationen og 
Miss Danmark samt Miss World Danmark titlen.

Miss Danmark organisationen har fravalgt at indsætte en substitut for Tara Jensen, eftersom den internationale 
konkurrence er overstået og den nye Miss Danmark 2019 alligevel snart skal kåres. Siden titelfratagelsen har vinderen 
af Miss Danmark 2017 Amanda Petri varetaget alle funktionerne og skal derfor også overrække kronen til den nye 
vinder i 2019.

Miss Danmark organisationen får i den nærmeste fremtid travlt med afholdelse af flere events, eftersom 
organisationens indsats er blevet anerkendt på den internationale scene gennem tildeling af rettigheder til samtlige 
Grand Slam skønhedskonkurrencer.

Sjældent er det set, at konkurrencerne er samlet hos én franchise holder, hvor 6 skønhedsdronninger skal dele 
opmærksomheden. Vi glæder os dog utrolig meget til de nye projekter, på trods af de PR-mæssige og økonomiske tab 
vi måtte lide under den kedelige hændelse.


