
Formandsmøde i Tunø festival 
 
Tid: Lørdage d. 22. april 2017 kl. 12.00 
Hvor: Folkestedet, Carl Blochs Gade, Århus – lokale 0.3 
 
Valg af mødeleder 
Helle 
 
Orientering ved bestyrelsen 
Økonomi v/ Helle og Anita 
Billetsalg og færgesystem mv. kører fornuftigt indtil videre. Vi hører nogen henvendelser om at der er 
problemer med systemet, når man forsøger at købe billet eller kontingent. Nogle problemer kan løses ved 
at bruge en anden browser, men udover det er det svært for os at hjælpe ret meget. Det er Ticketmasters 
system og vi har ingen adgang til det bagvedliggende, der skal til for at hjælpe med tekniske problemer. 
Har man tekniske problemer er man nødt til at kontakte Ticketmasters kundeservice, som vil kunne hjælpe 
både bedre og hurtigere. 
 
Senest 1. maj kommer der lister ud til alle formænd med tilmelding af havnepladser, sambo og skolemad. 
 
Orientering fra udvalgene 
Bar: Der er fuldt hold og der er bestilt varer. Omkring spiritus sendes det i udbud hos tre firmaer. Qrt 
efterspørger oplysninger om hvad Tuborg kommer med af biler og udstyr. Rikke skal kontakte Qrt hurtigst 
muligt med de oplysninger. 
 
Brunch: Der har været fuldt hold, men mangler et par stykker igen nu. Afventer at der holdes et samlet 
madudvalgsmøde igen i maj måned. Jannie indkalder til mødet. 
 
Børn: Kamilla er stadig formand, men har fået Lea tilbage på holdet til at hjælpe med nogen ting. Der 
mangler stadig et par medarbejdere, men der er styr på mange af aktiviteterne. Der kommer fx en gruppe 
FDF’ere og laver aktiviteter en hel dag. Den samme DJ der var der sidste år kommer igen. Der kommer en 
tryllekunstner, forhåbentlig en brandbil og så er der fri leg om lørdagen, hvor børnene bl.a. kan lave 
”snekugler” med billeder og glimmer i. Elizabeth har måske to ungdomsmedarbejdere til Kamilla, de 
snakker sammen efter mødet. 
 
Camping: Tina Lykke er for første gang med som formand for campingudvalget. Der er to der holder orlov 
og 4 der har meldt sig til, men mangler stadig overblik over hvor mange medarbejdere der er klar til i år. 
Der er en masse nyt at se til, men positiv stemning. 
 
Check-in: Har meldt afbud  
 
Check-Point: Der mangler 7-8 mand. Tom havde lovet at kigge på kabeltromler til baren, men det har ikke 
kunnet lade sig gøre. Dem han har fundet vil koste omkring 4.500 kr. stykket. 
 
Depot: Golfvognen er kommet hjem fra Tunø til reparation. Der var været holdt møde på holdet og der er 
styr på tingene. 
 
El: Der mangler medarbejdere, men ellers er der styr på det. 
 
Festival Info: Der er fuldt hold.  
 
Havn: Ikke til stede 
 



Hegn: Der er styr på det og 5 medarbejdere. Der er spørgsmål omkring skilte og bestyrelsen lover at der 
sendes en mail med oplysninger om hvordan det foregår, med kontaktoplysninger til Helle Hoffman mv. 
Bent opfordrer til at der koordineres med alle der vil sætte ting på hegnet, især mellem sponsor og 
barudvalget. Ida fra renholdet appellerer til om man kan få strips i en anden farve i år, da de sorte er meget 
svære at se på jorden og samle op. Generelt opfordres der til at der ikke smides strips og at alle rydder op 
overalt. EL-holdet undersøger om man kan få strips i en mere synlig farve til samme pris. P-mad får et 
område markeret med minebånd, hvor de kan smide alt madaffald ud, så hegnsudvalget kan se hvor det 
er, når de skal pille hegn ned. 
 
Læge: Der er fuldt hold. 
 
Merchandise: Der er fuldt hold med fem nye piger og Majken. To af pigerne har vist interesse for at 
overtage formandsposten, som står ledig fra næste år. De er lidt bagud med indkøb men der er ved at 
være styr på det. Der er mange gode ting på lager allerede og så skal der suppleres op med basisvarer. 
Der afventer en beslutning om Tuborg kan levere medarbejder t-shirts i år eller det skal gå gennem 
Merchandise som det plejer. Uanset hvilken beslutning der kommer om det forventes det at Merchandise 
kan spare penge i år. 
 
Musik/Backstage: Der præsenteres en ny medformand, Kim, da Tina stopper efter i år. Det har taget rigtig 
meget tid at booke musikere, da de koder vi får kun kan bruges én ad gangen. Det er et spørgsmål om 
penge fra færgens side, da de vil skulle betale for at få udviklet systemet til at tage flere koder. Der mangler 
et par medarbejdere, men det skal de nok få styr på. 
 
Musik/Booking/Teknik: Der mangler én medarbejder, men der er styr på tingene. 
 
Mågen: Der er kommet lidt flere på holdet, men det ser stadig kritisk ud. Det beklages meget at forholdene 
med BC og leverancer af mad kan blive de samme som sidste år. Der bakkes fuldt ud op fra brunch. Jannie 
arbejder fortsat meget med det, men tager gerne imod gode ideer. Det handler også om hvad vi har råd til 
og transport af vogne er dyr. Madudvalgene arbejder videre med problemet. PR oplyser at hvis Mågen skal 
have en annonce i programmet skal de sende noget hurtigst muligt. 
 
Plads: Der mangler folk, men teltet er bestilt. Mangler 5-10 mand. Bent ønsker at få tilbagemeldinger fra 
alle der har køretøjer med registreringsnumre, så der kan følges op på om vi har forsikret de rigtige 
køretøjer. 
 
P-mad: Både holdet og årets menu er på plads. 
 
PR/Web: Der er fuldt hold, der er kommet en App udvikler der arbejder på at få opdateret vores app inden 
festivalen. Hvis der er noget der skal med i programmet skal det sendes ind hurtigst muligt. Alle opfordres 
til at tage flyers og plakater med rundt og sætte op hvor man end færdes i hverdagen. Det opfordres til at 
alle kommer med gode forslag til historier der måske kunne fange mediernes interesser, og andre måder vi 
kan skabe opmærksomhed om os selv på. 
 
Pølsevogn: Der mangler medarbejdere, men ellers styr på det. 
 
Renhold: Der er fuldt hold og de er klar. De har en gammel nødhjælpskasse stående, og spørger om den 
kan blive udskiftet med en nyere. Ulrik og lægeudvalget tager det med på et møde. Mange hold vil gerne 
have en nødhjælpskasse, men en del af dem har noget allerede de selv har skaffet rundt omkring. Hvis 
lægeholdet skal skaffe dem vil det koste penge. Peter tager kontakt til Falck og spørger om de vil donere 
nogen kasser til os. Ellers kan alle der har Falck abonnement hente alle de kasser de vil, så medarbejdere 
med Falck abonnement kan selv tage med til deres hold gratis. Renholdet og Bjarne skal snakke sammen 
omkring transport af affaldscontainere. 
 



Sanitet: Der er styr på det, der mangler én mand. De mangler at få noget udluftning fra Mågen hjem fra 
laden. Qrt siger der er problemer med at få toiletvognen over, da den sidste gang stod i siden og gik i 
stykker, så færgen vil ikke have den med over mens der er et køretøj i midten. Det kan betyde at 
lejeperioden skal forlænges for at det kan lade sig gøre. 
 
Sikkerhed: Tidsplanen holder og der er løst mange udeståender allerede. Der har været god 
kommunikation til formænd, Jacob, Carsten og Tom. Hvis nogen har planer om at lave noget, der måske 
kan påvirke sikkerheden, så kom og spørg på forhånd, så der ikke kommer nogen overraskelser når 
brandvæsnet er der. Der er kommet et par nye udfordringer, da der stilles større og større krav til os. Der 
kommer ny beredskabsplan som man skal læse igennem.  
 
Skolemad: Der er fuldt hold og styr på menuen. Der skal kigges på gaskomfuret, da skolen ikke længere 
selv bruger det. Vi har en gasmand til festivalen, men han kommer normalt først senere på ugen. 
 
Sponsorudvalg: Der bliver hængt banner på Stark hegnet ved rundkørslen i Odder. Kim Andersen har 
meldt sig til gerne at ville overtage formandsposten. 
 
Støtteforening: Alle støtteforeningens medarbejdere er allerede booket ind til vagter, primært i p-baren. 
 
Tele: Der er fuldt hold og vi får samme udstyr som sidste år. Der spørges til om der kan blive en ekstra 
walkie til hegnsholdet. Det vil der blive arbejdet på. 
 
Transport: Det kører efter bedste evne. Det er gået lidt langsomt i starten, men der begynder at komme 
skub i det. Depotet kommer til at styre alt der hedder kørsel med golfvognen under festivalen. Der mangler 
folk. 
 
TUMA: Menuen er på plads, men der mangler 10 mand. Menuerne sættes forholdsvis hurtigt til salg. Stine 
sender menu og budget til Helle, der så vil stå for at sætte menuerne til salg på Ticketmaster. Det er ikke 
nødvendigt at alle medarbejdere har hygiejnebevis for at være på holdet. Der skal blot være en på vagt der 
har det og det er der sørget for. 
 
Ungdomsudvalg: Der er et ønske om at nå op på 10 mand i holdet, fortrinsvis af medarbejderbørn. 
 
Økonomiudvalg: Der er ikke noget nyt at fortælle før efter festivalen er slut. Der mangler ikke folk.r 
 
Eventuelt 
 
Der kommer et velgørende projekt til festivalen i år, som har fået lov til at indrette sig i Stiften teltet. De 
sælger kunsthåndværk fra Tanzania med henblik på at samle penge ind til en skole i Tanzania. 
 
En kunstner har tilbudt at lave en gratis plakat til os i år, og der spørges om hvorfor vi ikke tog imod det 
tilbud. Det skyldtes bl.a. at vi allerede havde besluttet at genbruge sidste års plakat, som vi også har fået 
lov til at bruge gratis igen.  
 
Lotte har snakket med Værestedet om Hus Forbi sælger og får styr på at vi får en rigtig god mand over i år. 
Det er vedtaget at han får et af vores telte til rådighed, som sælgeren kan overnatte i. Til gengæld kan vi 
måske via Værestedet få noget reklame for festivalen, det arbejder Lotte videre på. 
 
Skurvognsmøder på tværs af udvalgene 


