
Referat af bestyrelsesmøde for Tunø festival


Tid og sted: Tirsdag d 13 marts kl 18:30 på Folkestedet


Tilstede:        Peter, Helle T, Hans, Birgitte, Helle B og Pia 

Fraværende: Bent, Rikke og Jannie 


Mødeleder: Peter 

Referent: Pia 


1. Økonomi ( Helle T) 
Der er solgt 134 billetter.

Prisen på camping er 60kr pr pers og 60 kr ekstra for hver pavillon eller telt man stiller op.


Der kommer kasseapparater til alle madstederne og i alle barerne.


Prisen på medarbejder t-shirts er 35kr stk og der kan kun bestilles 1stk pr. medarbejder, ønsker 
man flere må man selv betale for meromkostningen.


Der er blevet drøftet lidt ang. de Tunø-mails de forskellige udvalg har og vi er blevet enige om at 
de skal afskaffes og det tages der yderlig stilling til efter festivalen.


2. Orientering om resultat af vores ansøgning til Odder kommune og Aarhus              
Bankocenter (Helle T) 
De sponsor penge vi har modtaget fra Odder kommune og fra Bankocenteret går ind på sponsor 
kontoen og bliver derefter brugt på det der er nødvendigt.


3. Leje af toiletvogne m.v. (Helle T) 
    Skal der lejes en badevogn?

Vi er blevet enige om det ikke er nødvendigt med en badevogn på marken, da vi budgettere med 
mindre gæster og alle gæster har de sidste år haft mulighed for at få et bad.


4. Hytter (Rikke/Pia) 
Rikke var ikke tilstede.


Pia og hendes far Erling Nielsen har flere gange forsøgt at få kontakt med Hans Friis som skulle 
være behjælpelig med at få gang i hytterne, men det har ikke været muligt.


Erling har selv været igang med at lave mini model og finde priser hos forskellige tømrehandler og 
presenningfirma for at skaffe nogle priser på hva det ca vil koste at lave en hytte.


Bestyrelsen har besluttet at Erling kan få lov at gå videre med projektet, så vi kan få lavet en demo 
og få taget nogle billeder og forhåbentlig få solgt nogle.


5. Odder Garden  
Bent har snakket med Odder Garden og de vil gerne være en del af åbningen på TF 2018.

Vi modtog et tilbud fra dem på 3500kr som vi har accepteret og Bent har lavet en aftale med dem.


6. Bent og Hans’s samarbejde fremover. 
Dette punkt drøftes på næste BM, da bent ikke var tilstede.


7. Nyt fra udvalgene. 
Sponsor: de vil gerne bruge den lystavle der er ved Møbler på Århusvej til reklame.


Børn: Camilla har fået tilbudt en gratis hoppeborg til børneteltet, men er blevet afvist, da vi skal 
have en ekstra forsikring og den kræver megen plads.


Mågen: Heidi har næsten styr på menuen, dog skal der lige tilføjes mere mormor-mad end 
grillmad. Tina har drøftet menuen med Pia.




Bar: Der skal snart bestilles drikkevarer.


Administration: det er et stort ønske at campingpladsen bliver hegnet ind, både for vores 
sikkerhed mht. Tyveri og for at være sikker på at gæsterne for betalt for deres plads.


Safety: vagterne skal sørger for at få deres uniform/tøj tilbage fra de gamle medarbejder også skal 
der fremover bruge orange refleksveste, de kan benyttes uden på alt slags tøj.


8. Nyt fra Tunø  
Der er styr på marken til årets festival.


9. Evt. 
Helle T har modtaget en mail fra en gæst som er kommet på festivalen de sidste 10 år. 

Hun har desværre fået gluten allergi og spørger os vi kunne skaffe nogle glutenfri øl og vi har 
besluttet at anskaffe den mexicanske øl Corona.



