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Referat til formandsmøde 13. juni 2017 
kl. 19.00 Folkestedet 

Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C, lokale 0.3 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
 

2. Valg af mødeleder 
 

 
3. Orientering ved bestyrelsen 

a. Økonomi v/ Helle og Anita 
 

4. Orientering fra udvalgene 
 

5. Eventuelt 
 

6. Skurvognsmøder på tværs af udvalgene 
 

 
Ad 1 Velkomst: 
 
Peter bød forsamlingen velkommen til det sidste formandsmøde inden festivalen.  
Der er en lidt dårlig stemning omkring dette års festival, hvilken vi det sidste stykke tid inden festivalen skal forsøge 
at vende til en god stemning. 
Her de seneste dage er der solgt en hel del billetter, og vi har solgt 766 billetter dags dato. Peter opfordrer den 
enkelte formand til at hjælpe bestyrelsen med at bakke op omkring festivalen, således at vi får en god festival.  Vi 
skal stå sammen og hjælpe hinanden. 
 
Peter har fået utallige henvendelser omkring endagsbilletter torsdag, og det er derfor blevet besluttet, at man vil 
sælge endagsbilletter til torsdag. Det har været en smule svært at finde ud af, hvordan det kan gøres på en ordentlig 
måde. Hvordan får vi folk til og fra øen uden at det rammer de almindelige gæster?  Det bliver således, at man via 
Searangers kan købe en sejltur fra Hov til Tunø tur retur for 300 kr. Mod fremvisning af billetten kan man købe en 
endagsbillet for 500 kr. i festival info.  Peter vil gerne have, at alle formænd spreder dette videre, således at der kan 
blive solgt endags billetter. 

 
Det blev aftalt at formandsmødet inden festivalen på Tunø finder sted tirsdag kl. 15:00 i Ølykkecentret. De øvrige 
formandsmøder på øen finder sted fredag, lørdag og søndag kl. 11:00 i Ølykkecentret. I år forventes det, at alle hold 
er repræsenteret på formandsmøderne dog kun 1 mand fra hvert hold. 

 
For kort tid siden fik at vide at Hans Kongelig Højhed Prins Henrik kommer til åbningen igen i år. Bestyrelsen er ved at 
undersøge, hvad det får af betydning for åbningen. Lars Løhndorf står for planlægningen af besøget. 
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Ad 2 Valg af mødeleder: 
 
Helle Trolle blev valgt som mødeleder.  
 
Ad 3 Orientering ved bestyrelsen: 

a. Økonomi v/ Helle og Anita 
 
Alle formænd som har personer som skal på akkrediteringslisten skal senest søndag inden festivalen sende en mail til 
Helle Trolle. Husk personerne skal nævnes med navn, og hvor de kommer fra. 
 
I år kommer færgebilletten ikke på mail, men det er færgereservationen som bookes på færgen der er ens 
færgebillet. 
Der bliver ikke refunderet færgebilletter i år!! Dette gælder også for medarbejdere der tilmeldes i sidste øjeblik. 
Anita er på mail hver dag, så send information omkring den nye medarbejder til hende. 

 
Det går fornuftigt med salg af billetter, og det nye system vedr. færgereservation går overraskende godt. Såfremt der 
er tekniske problemer med færgereservation er det bedst at kontakte færgen direkte. Bemærk man kan ændre en 
færgereservation på færgens hjemmeside helt frem til afgang. 

 
De fleste hold har sendt medarbejderlister til Anita, men hvis der er ændringer skal det meddeles til Anita.  

 
Ad 4 Orientering fra udvalgene: 
 
Bar: 

Rikke sender lister til depotet i morgen, og ellers er det sidste ved at være på plads. Baren mangler stadig 
bestilling fra Backstage. Jannie mangler også bestilling på chips, slik m.m. fra Backstage.  Lidt medarbejdere 
mangler der stadig, men hvis der ikke kommer flere, dækker holdet selv vagterne ind. 

  
Brunch: 

Der mangler et par medarbejdere, men de dækker det selv ind. Der er først Brunch fra kl. 8. til 
medarbejderne. 
Janne efterspørger et A skilt, som ikke var der, da de pakkede ned sidste år. Såfremt det dukker op vil Janne 
gerne have det tilbage. 

 
Børn: 

Kamilla har snakket med Lea, som gerne vil hjælpe i år. Børneteltet har fået sponsoreret en masse ting 
såsom pølser, popcorn maskine m.m.. Der mangler fortsat et par medarbejdere.  

 
Camping: 
 

Tina havde meldt afbud.  Anita kunne fortælle, at der fortsat mangler medarbejdere, men de er 
fortrøstningsfulde.   
Indtil videre er der solgt 37 stk. telte, hvilket er fint.  
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Check-in: 
 

Det bliver et lidt anderledes år for Check-in, da der er reduceret en del medarbejdere i forhold til sidste år. I 
år sættes der medarbejderbånd på om tirsdagen fra 10-17. Onsdag og torsdag er der kun åben i 
færgetrækkene og ellers er det i Festival info at der kan sættes armbånd på.  
Check-ins telt må gerne være klar tirsdag kl. 10.00. 

 
 
Check-Point: 
 

Check-Point mangler fortsat 7-8 mand. Som noget nyt i år bliver man kropsvisiteret, hvilket er et krav. Der vil 
blive skiltet med det, men sørg for ikke at have store tasker med ind på pladsen. 

 
Depot: 

Depotet holdt møde i søndags, og der mangler fortsat to mand, men det klarer holdet selv. 
Diana spurgte hvor Stackcup skal de stå henne af, når de kommer retur fra barerne. Rikke fortalte, at 
pantboden kommer til at stå i kavalergangen og bag ved boden kommer kopperne til at stå. Herefter skal de 
tælles op, hvilket depotet skal gøre sammen med pantbodens medarbejdere. Man betaler 10 kr. for en kop 
og kan få 5 kr. tilbage i pantboden. 
Golfvognen er blevet repareret, så den kører fint nu. 

 
El: 

Intet at bemærke. 
 

Festival Info: 
 
  Dankortmaskinen skal helst op at køre tidligt tirsdag, hvilket tele holdet vil sørge for. 
  Der er lidt ændringer til walkie fordelingen, hvilket tele og festival info vil afklare inden festivalen. 
  Tirsdag kl. 19 er sidste frist for laminering for andre hold. 

 Festival info har brug for vagtplaner fra nogle af holdene – de pågældende hold ved selv hvem det drejer sig 
om. 

 I år ændres der lidt på proceduren omkring byttepenge, hvilket de pågældende hold vil få en mail omkring i 
løbet af den efterfølgende uge.  

 
Havn: 

Henrik har styr på havnen, og der mangler hverken folk til rengøring eller havnen. 
Henrik har snakket med havnefogeden, og han er indforstået med at vi skal have en god festival, men han 
mangler at få tilsendt listen med medarbejderbåde, hvilket han gerne vil have tilsendt hurtigst muligt.  
Det varme vand i hanerne bliver godt i år, da nogle af hanerne er skiftet ud siden sidste år.  
Lotte fortæller, at toiletterne på havnen sidste år blev lukket ned mellem koncerterne, men kan det ikke 
ændres, da der er meget run på toiletterne i det tidsrum?  

 
 

Hegn: 
Der er rimelig godt styr på det. Lotte understreger, at hegnene ikke skal brydes efter de er sat sammen. Det 
er af sikkerhedsmæssige årsager, såfremt det blæser.  Såfremt der er behov for at bryde så kom og sig det til 
hegnsholdet. 
Hegnsholdet skal tilkaldes såfremt siderne skal tages af i det store telt, og de kan tilkaldes via walkie talkien.  
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Læge: 
 

Alt fungere fint og der er fuldt hold.  
 

Merchandise: 
 

Der er fuldt hold, og der er bestilt varer. Alt er som det skal være.  
Merchandise teltet skal helst op senest onsdag kl. 13., således at t-shirtsene kan blive talt op.  
T-shirtsene kan hentes onsdag aften.  

 
Musik/Backstage: 
 
  Der er styr på det hele. 
 
Musik/Booking/Teknik: 
 
  Der er styr på det hele. 
 
Mågen: 
 

Der mangler fortsat 10 medarbejdere. Det er et helt hold der mangler, så hvis der ikke kommer flere 
medarbejdere skal Mågen enten lukke tidligt eller åbne senere. 
Tina fortæller, at det er hendes sidste år som formand. 
  

 
Plads: 
 

Teltet er bestilt. 
Der mangler en del medarbejdere, men de må klare den så godt som de nu kan. 

 
P-mad: 

 
Der er styr på det meste. Der er mad onsdag kl. 18:30 til folk, der er på arbejde og det koster 20 kr. pr. mand. 
Tilmelding skal ske til p-mad hurtigst muligt på mail. 
Heidi har kontakt til gas manden, så der skal ordnes gas onsdag aften.  
Hvad med Skolen? Skal det tjekkes inden festivalen? For det kommer til at koste en hel del. Det blev aftalt at 
gassen på skolen tjekkes når gasmanden kommer på øen onsdag.  
Heidi efterlyser den store ovn i pmad, da den er væk. Der gik kludder i det sidste år og ovnen er væk. Peter 
kigger ude ved BC catering. Heidi laver store flotte skilte til ovnene, så de kommer det rigtige sted hen i år 
efter festivalen. 
Husk at tilmelde vegetarer og meddel det til p-mad. 

 
 

PR/Web: 
 

PR forsøger at sælge billetter med gode historier m.m.  
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Sissel vil gerne have en afklaring mht. endagsbilletterne og reklamering i den forbindelse, hvilket tages på 
skurvognsmøde senere. 

 
Pølsevogn: 
 

Der er bestilt mad m.m. Der mangler 1 medarbejder.  
 
Renhold: 
 

Alt er på plads og der mangler ingen medarbejdere. 
 

Sanitet: 
Der er styr på det hele.  Folk skal være bedre forberedt når VVS kommer og skal sætte tingene til. Nicolai 
sender prioriteringslisten ud til relevante hold, således at holdene ved hvornår de skal være klar. 

 
Sikkerhed: 
 

Der er et fint samarbejde med den nye havnefoged, og han skal med til vores briefingsmøde torsdag. 
Det er lykkedes, at få førstehjælpskasser sponsoreret, som kommer til at være ved madstederne og i festival 
info. 
Beredskabsplan og håndbog er sendt ud pr. mail, men mange har ikke modtaget den, hvorfor Ulrik 
fremsender den igen. 
Holdet er allerede godt i gang med næste års festival. Der kommer en fra Dansk Live for at kigge på vores 
festival. Personen skal kigge på handicap mulighederne på vores festival.  

 
Ulrik informerede om at politiet igen i år kommer med 3 mand. 

 
Såfremt nogle medarbejdere kommer til skade skal det anmeldes hurtigst muligt og ikke 14 dage efter 
festivalen. 

 
Skolemad: 

 
Der er styr på mad, gas og medarbejdere. 
Peter informerede om at madpakker om søndagen i år bliver frikadeller og kartoffelsalat.   

 
Sponsorudvalg: 
 

Udvalget knokler videre, og der er flere ting i støbeskeen. Alt er afleveret til programmet, og det forventes at 
der kommer en god skilling til festivalen. 

 
Støtteforening: 
 

Alle folkene fra Støtteforeningen skal arbejde på bar holdet, så der er ikke flere tilbage til at hjælpe. 
 

Tele: 
 

Tele holdet er klar.  
Ved udlevering af walkie talkier skal man skrive under og det samme når man afleverer dem igen. 
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Transport: 
 

Holdet mangler 13 mand.  
Qrt Knokler videre med booking af færgen, hvor det er lidt svært at få det sidste med færgen. 

 
TUMA: 
 

Holdet mangler 1-3 mand. Der mangler at blive bestilt lidt porcelæn, men det skulle der være styr på. 
Der er ikke solgt ret meget, men PR har netop reklameret for det igen, hvorfor det gerne skulle hjælpe lidt på 
det. 

 
Ungdomsudvalg: 
 

Der er syv unge mennesker på holdet i år. De har allerede fået opfyldt de ønsker de havde mht. hold. 
Elisabeth tager derudover et par vagter i Tumaen. 

 
 
Økonomiudvalget: 
 

Holdet har i år et samarbejde med depotet for at få et bedre system til, hvad der kommer ud og ind i depotet. 
Inden festivalen slutter skal der gerne være et resultat af dette. 

 
Ad 5 Eventuelt: 
 

Der blev snakket en del omkring de manglende medarbejdere, der er på de enkelte hold i år. Er det 
nødvendigt at have så mange medarbejdere? Vi skal sælge nogle flere billetter for at være så mange 
medarbejdere. Kan man evt. tænke over om man kan skære lidt ned så det tilpasses det solgte antal 
billetter? 
Efter festivalen ønsker bestyrelsen at kigge lidt på antallet af medarbejdere i forhold til solgte billetter. Det 
blev til sidst besluttet, at der skulle nedsættes et lille udvalg vis opgave er at kigge på festivalen i fremtiden 
herunder medarbejderproblematikken. 

 
Lotte fortæller, at hun efter festivalen vil samle efterladte telte m.m. sammen til Værestedet i Aarhus. 

 
 

Kamilla minder de enkelte formænd på, at alt skal fjernes fra hendes skur efter festivalen. Hvis ikke det er 
fjernet bliver det smidt ud. 

 
Søren pointerer at EL teltet skal være røgfrit, da der er en del udstyr i teltet. 

 
 
Ad 6 Skurvognsmøder på tværs af udvalgene: 
 
Referent: Kathrine Trolle Mortensen 


