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Tunø Festivalforening 
33. ordinære generalforsamling 

8.november 2018, kl. 19.00 på Frivillighuset, Trøjborg 
Kirkegårdsvej 53, 8000 Århus C 

 
 

Dagsorden jf. vedtægternes paragraf 6,stk 5:  
 
1. Valg af dirigenter  

2. Valg af referent  

3. Formandens beretning.  

4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab.  

5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent  

6. Indkomne forslag  

7. Valg af formand og/eller kasserer  

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  

9. Valg af bestyrelsessuppleanter  

10. Valg af 1 kritisk revisor og 2 suppleanter  

11. Eventuelt. 

 

Formand Peter Jørgensen bød velkommen til Tunø festivalens årlige generalforsamling.  

Ad 1 Valg af dirigenter: 

Kim Holsting og John Christiansen blev valgt som dirigenter. 

Kim Holsting sikrede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Derudover blev det pointeret, at 

regnskabet ikke var lagt på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen som skrevet i 

vedtægterne. Dog var der ingen indvendinger herom fra forsamlingen. 

Ad 2 Valg af referent: 

Kathrine Trolle blev valgt som referent. 

Holger og Søren blev valgt som stemmetæller i tilfælde af afstemning. 
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Ad 3 Formandens beretning: 

Se vedlagte bilag 1 for formandens beretning. 

Lars Løhndorf kommenterede, at det var en hård post som formand og roste i den forbindelse, 

formanden og den resterende bestyrelse for deres indsats i løbet af året. Dog mente Lars, at 

bestyrelsen skulle tænke over, hvorfor der ofte er udskiftning af formanden og om arbejdsgangen 

mellem bestyrelse og udvalgsformænd evt. skal ændres.  

Formandens beretning blev herefter taget til efterretning af forsamlingen. 

 

Ad 4 Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab: 
 
Se vedlagte bilag 2 for kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 
 
Elisabeth Hartlev som tidligere har siddet i visionsudvalget havde lidt kommentarer til regnskabet: 

• Visionsudvalget har tidligere pointeret, at regnskabet har været ugennemskueligt, da 
mange af udgifterne ikke tidligere er blevet delt ud på de enkelte aktiviteter. Dette er dog 
blevet gjort i år, hvilket blev rost. 

• Endvidere synes Elisabeth, at hver bar skulle deles op i regnskabet, således at 
overskud/underskud pr. bar vil fremgå direkte af regnskabet. Kasserer Helle Trolle 
kommenterede, at man sagtens kan dele hver bar op ud fra omsætningen, men fordeling 
af udgifterne til hver bar er vanskeligere. Man forsøgte at gøre det i år, men det lykkedes 
ikke helt, men det er noget man vil arbejde med fremover. 

• Som det fremgår af regnskabet, har Mågen ikke et særlig stort overskud, hvorfor Elisabeth 
kom med et forslag om, at udlicitere noget af maden til andre erhvervsdrivende. Helle er 
enig med Elisabeth om, at der skal ses på Mågen fremadrettet. Hvad løsningen heraf bliver 
ved bestyrelsen endnu ikke. 

• Elisabeth ville gerne vide, om man har kunnet måle, hvorledes promotion standerne i 
Odder har påvirket billetsalget. Dette har dog ikke været mulig at måle.  

• Odder kommune har efterlyst, at man afholdte flere arrangementer, herunder møder i 
Odder kommune, og hertil spurgte Elisabeth ind til om man havde tænkt sig at gøre dette i 
fremtiden. Bestyrelsen har snakket om, at man evt. skulle afholde formandsmøderne i 
Odder, men da mange af udvalgsformændene bor langt fra Odder, er det mest 
hensigtsmæssigt at afholde møderne i Århus. I år har man afholdt en intimkoncert på Tunø 
færgen, hvilket man evt. vil fortsætte med i fremtiden.     

 
 
Regnskabet blev herefter godkendt at forsamlingen. 
  
 
Ad 5 Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent: 
 
Kassereren fremlagde af næste års budget. 
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Heidi udvalgsformand for Mågen spurgte ind til, om kontingentet for medhjælpere kunne sættes 
ned til næste år, da Heidi har en del medhjælpere, som synes det er for højt? Hertil blev det 
forklaret, at det på nuværende tidspunkt allerede er fastlagt og for at ændre dette, skal der 
indsendes et forslag til ændring på næste års generalforsamling. I forlængelse heraf blev det 
oplyst, at kontingent til næste år er 300 kr. og hermed uændret. 
 
Budgettet blev herefter godkendt af forsamlingen.  
 
Ad 6 Indkomne forslag: 
 
Bestyrelsen har fremsendt et forslag til en vedtægtsændring af §4 stk.1., vedrørende 
repræsentanter valgt til bestyrelsen af Tunøs Beboerforening. Den fremtidige formulering 
anmodes ændret til, at der i fremtiden bliver valgt 1 repræsentant til bestyrelsen af Tunøs 
Beboerforening frem for tidligere 2 repræsentanter. 
 
Hertil spurgte Lars Løhndorf ind til, om Tunboerne er informeret herom. Bestyrelsen kunne 
fortælle, at Beboerforeningen er bekendt herom. Derudover har Lars læst i Tunø avis, at man 
tænker på at nedlægge Beboerforeningen og stifte en ny forening. Er det tænkt ind i denne 
ændring? Dette vil bestyrelsen først tage stilling til, såfremt det bliver aktuelt. 
 
Vedtægtsændringen blev herefter vedtaget, og den fremtidige formulering af §4 stk., bliver 
således: 
 

”Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf 6 
vælges på generalforsamlingen. 1 medlem udpeges/vælges af Tunø Beboerforening, jf. stk.2” 

 
 
Ovenstående betyder også, at der på generalforsamlingen skal vælges et mere bestyrelsesmedlem 
for 1 år. 
 
Ad 7 Valg af formand og/eller kasserer:  
Der skal vælges formand for to år  
Peter Nørgaard Jørgensen er på valg – modtager ikke genvalg  
 
Bestyrelsen pegede på Birgitte Lienhøft Larsen som ny formand for festivalen. Bestyrelsen er 
enstemmigt enig om, at Birgitte har det der skal til for at få festivalen op at køre mange år ud i 
fremtiden. 
 
Der kom ikke andre forslag, hvorfor Birgitte blev valgt som ny formand for festivalen. 
 
Birgitte har været medhjælper på festivalen i en del år, og i år har hun været udvalgsformand for 
festival info, check in, camping, hegnsholdet og øko udvalget sideløbende med 
bestyrelsesarbejdet. 
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Birgitte brænder for bestyrelsesarbejdet, og synes det er spændende. Som følge af 
formandsskabet kommer hun ikke til at trække sig fra festival info m.m., da hun synes, det er 
vigtigt, at vide hvad der rører på sig under festivalen. 
Privat er hun gift med Jan og sammen har de 8 sammenbragte børn, 3 hjemmeboende plejebørn, 
2 udeboende plejebørn og 9. barnebarn på vej. Det betyder også, at Birgitte er vant til mange 
mennesker omkring sig og til at takle pressede situationer. 
Birgitte vil varetage formandsopgaven med stor omhu, og har et mål om at sætte Tunø festival på 
landkortet. Hertil vil hun forsøge at sælge flere billetter før Skanderborg festival når at få udsolgt 
☺ 
 
Anja fra P-mad roste Birgitte for hendes arbejde, men spurgte ind til, hvad Birgitte vil gøre såfremt 
hendes mission ikke lykkedes. 
Hertil svarede Birgitte, at der for hende ikke er tale om en formandsmission, men at det ligeså 
meget handler om samarbejdet med medarbejderne, bestyrelsen samt at få de nye tiltag sat i 
værk for at Tunø festivalen skal bestå mange år ud i fremtiden. Såfremt man ikke har 
medarbejdere og en bestyrelse, er der ingen festival.  
 
 
Ad 8 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
Rikke Lykke Madsen er på valg – modtager genvalg  
Pia Nielsen er på valg – modtager genvalg  
 
Der kom ingen andre forslag, hvorfor Rikke og Pia er genvalgt til bestyrelsen. 
 
 
Ad 9 Valg af nyt bestyrelsesmedlem for 1 år: 
 
Bestyrelsen peger på Karina Norin. Karina vil gerne være kasserer, når Helle Trolle stopper efter 
næste års festival. Dvs. Karina vil indtil da blive sat ind i tingene, således hun er klar til at overtage 
kasserer jobbet. 
 
Da der ikke kom andre forslag, blev Karina valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. 
 
 
 
Ad 9 Valg af bestyrelsessuppleanter:  
Der skal vælges to suppleanter  
 
Helle Bach stiller igen op som bestyrelsessuppleant. 
Derudover forslog bestyrelsen Dorrit Ribergaard som ny bestyrelsessuppleant. Der kom ikke andre 
forslag, hvorfor Dorrit og Helle blev valgt som bestyrelsessuppleanter. 
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Ad 10 Valg af 1 kritisk revisor og 2 suppleanter:  
Jens Lassen er på valg – modtager genvalg  
 

Jens Lassen blev genvalgt som kritisk revisor. 

Lars Løhndorf og Kim Holsting blev vagt som suppleanter. 

 

Ad 11 Eventuelt: 

• John Christiansen opfordrede indledningsvis Mågen til at sælge noget lignende Stadion 

platter – bestående af en pølse med brød og en fadøl. 

• Kim udvalgsformand for sponsorudvalget ønskede Birgitte tillykke med formandsposten, 

og opfordrede alle medlemmer til at kontakte Kim, såfremt man har nogle eventuelle 

sponsorer til festivalen. Kim tager gerne kontakt til sponsorerne. 

• Elisabeth Hartlev tog i år en vagt i barerne, hvor strømmen gik og kasseapparaterne gik 

ned. Der var ikke nogen procedure for, hvad man skulle gøre i denne situation, hvilket 

kunne have været rart. Rikke fra bestyrelsen forklarede, at kasseapparaterne i år var helt 

nyt, men at man helt sikkert vil udarbejde en procedure til næste år.  

• Lars Løhndorf ønskede Birgitte tillykke med valget og opfordrede medlemmerne til at 

passe bedre på festivalens bestyrelse. Man har tidligere haft en tilbøjelighed til at læsse for 

mange opgaver over på bestyrelsen og især formanden. Lars så gerne, at de enkelte 

udvalgsformænd bliver bedre til at løse opgaverne og problemerne selv, såfremt det er 

muligt.  

• Jytte fra Check in ønskede Birgitte tillykke med valget og takkede for det gode samarbejde, 

de har haft ved dette års festival. Jytte havde et ønske om, at man til næste år i børneteltet 

tænkte på lidt flere aktiviteter til de 10-15 årige. I år var der ikke ret mange aktiviteter for 

denne aldersgruppe. Et nyt bordtennisbord kunne evt. hjælpe. 

• Jørgen fra EL-holdet vil gerne opfordre til, at der fra festivalens start bliver lavet to 

indgange i hegnet til campingområdet. I år kom nummer 2 indgang først op om torsdagen. 

• Svend fra Sceneholdet havde et ønske om, at der til næste år kommer en indgang mere til 

campingområdet, som vender ud mod havet, således at man kan gå ned og få sig en 

morgendukkert. 

• Holger fra teleholdet takkede Peter for et godt formandsskab med et ønske om, at Peter 

forbliver som udvalgsformand.  

• Jens Lassen anmodede bestyrelsen om at genoverveje beslutningen omkring Tunø Dollar til 

næste år, og forslog i stedet at festivalen investerede i chipkort.   

• Endvidere blev det diskuteret, hvorvidt det fremover vil være muligt at afholde en 

forårsfest, som man tidligere har afholdt. John kommenterede, at man havde forsøgt at få 
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lokaler i Århus området, men at lejen heraf er alt for dyr. Dertil kommer musik og leje af 

scene, hvilket er en for stor udgift for Støtteforeningen. 

 

Formand Peter Jørgensen takkede afslutningsvis for Hans medvirken i bestyrelsen. Peter synes, at 

Hans har gjort det godt på festivalen, og har været god til at løse opståede problemer. 

Næstformand Rikke sagde herefter tak til Peter Jørgensen for hans formandskab. Bestyrelsen har 

været glade for at have Peter med i bestyrelsen. 

Formanden takkede til slut forsamlingen for flot fremmøde og håber, at vi ses på Tunø festival 

2019. 

 

Udarbejdet 12-11-2018 af Kathrine Trolle   

 

 


