
Formandsmøde i Tunø Festival  

Tid: Lørdag den 27. feb. 2016 kl 12:00 

Sted: På Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C lokale 0.5 

  

Velkomst  

Formanden byder velkommen og giver en status på festivalen. Det præciseres at festivallen er 

åben fra borgmesterens åbningstale og til søndag eftermiddag. Der må ikke være nogen synlig 

nedlukning af festivalpladsen før det sidste band har forladt scenen om søndagen. 

 

Valg af mødeleder 

Jannie 

 

Orientering ved Bestyrelsen 

Billetsalget går godt og det skyldes at vi har haft prisen sat ned i starten. Salget er dog gået lidt i 

stå igen efter prisen blev sat op. 

 

Inden længe udsendes medarbejderlister så de kan opdateres hurtigst muligt med årets 

medarbejdere.  

 

Der er sket en rokade i vores madudvalg. Deli vognen er nedlagt og Tina der var formand for Deli 

vognen er i stedet ny formand for Teepee’en. 

 

I forbindelse med den nye hjemmeside er der også skiftet hosting af mail systemet. Selvom nogen 

af mail adresserne ikke har ændret sig, så er systemet bag ved et andet. Det er meningen at alle 

formænd skal bruge det nye mailsystem. Tina har tidligere i år udsendt en mail med yderligere 

informationer og link til vejledninger. Har du ikke modtaget den mail eller har du yderligere 

spørgsmål til det kan du kontakte webmaster@tunofestival.dk  

 

Orientering fra udvalgene 

Bar – Bar 1 flyttes hen ved siden af pølsevognen, hvor der sælges både inde og udenfor teltet. 

 

Brunch – Har fuldt hold, de samme er klar som var med sidste år. Der er kommet et forslag om at 

salg af brunch til gæster skal ske fra Tuma teltet, og den ide arbejdes der lige nu videre med 

sammen med Anette. Det forslag vil blive taget op og behandlet i bestyrelsen. 

 

Børn – Børneteltet har lavet sin egen Facebook side med albums med gamle billeder, og målet er 



at nå ud til de unge. Der vil i år være en masse sportsaktiviteter, gerne med konkurrencer med 

gode præmier. Der er ikke så meget musik i teltet mere, men mere gøgl og teater. 

 

Ungdom – Nyt ungeprojekt for 10-20 børn, som et selvstændigt hold hvor der skal findes en ny 

formand. De skal arbejde 4x4 timer og højest to af vagterne må være på samme hold. De unge skal 

have en større tilknytning til festivalen og en arbejdsmæssig tilknytning end de har mulighed for i 

dag. Rikke har haft gode erfaringer med det hos bar-udvalget. Det er en god måde at få dem ind 

og få fremtidige frivillige medarbejdere. Forslaget har været fremlagt bestyrelsen, der har 

godkendt at udvalget oprettes. Først og fremmest skal der findes en formand til udvalget. 

 

Camping – Fuldt hold pånær 1. Der kommer til at mangle nye vejskilte da mange af dem er væk og 

andre er ødelagt. Der er kommet ny sponsor til udvalgets t-shirts. Udvalget har en række 

bemærkninger til campingrelementet, der ikke er helt opdateret. Udvalget og deres 

bestyrelsesrepræsentant arbejder videre med det. Gitte stopper efter dette år, så der skal findes 

en ny formand til campingudvalget i 2017. 

 

Tenthouse/telte – Der er ved at være styr på det med telte. Mange ting har været undersøgt og 

der er nu et bud på bedste løsning med telte og senge fra Harald Nyborg. Mulle sørger for det 

sidste med at finde en samlet pakke vi kan tilbyde vores gæster og så sættes de til salg hurtigst 

muligt. Mulle stopper også efter i år, så her skal der ligeledes findes ny formand til 2017. 

 

Vagter – Holdet har givet udtryk for at de største problemer ikke er ved de ydre indgang, men ved 

personaleindgangen, hvor der hvert år er diskussioner om hvor mange øl man må tage med ud og 

lignende. Formændene opfordres til at informere deres medarbejdere om reglerne for 

personalebaren. Derudover opsættes et skilt ved personaleindgangen, der klart beskriver reglerne. 

 

Check-in – Ikke til stede 

 

Depot – Har fået ny næstformand, men ellers er der godt styr på alting. 

 

El – Ingen bemærkninger. Der spørges ind til om der er mulighed for at opsætte en ladestation til 

mobiltelefoner på campingpladsen ved de telte vi selv udlejer. El-holdet undersøger det nærmere. 

 

Festivalinfo – Er ved at have styr på medarbejderne. Der er mange der holder orlov eller stopper, 

men de har fået nye folk allerede. 

 



Havn – Ikke til stede 

 

Læge – Alt kører som sædvanlig. 

 

Merchandise – Arbejder på medarbejder t-shirten og samarbejder med Ole Grøn og PR udvalgets 

grafiker om at få lavet det endelige tryk. Er også i dialog med Proforma, der har været leverandør 

de sidste år, omkring prisen på t-shirts. Der er også indhentet tilbud fra andre leverandører. 

 

Backstage – Indkvartering og backstage er nu slået sammen, Tina er formand og Andreas er 

næstformand. Sidsel har orlov mens hun er i PR. Da bar 2 er flyttet har det givet mulighed for at 

lave en ny indgang i teltet til at køre gear ind, så det ikke skal igennem hele backstage området. 

Backstage har snakket med Tuma’en om at de leverer mad til musikerne i år. Der er fokus på at 

øge kvaliteten af backstage med tiltag der gør en forskel for få penge. 

 

Musikudvalget – Der er fuldt musikprogram og men der arbejdes på også at skaffe musik om 

formiddagen, hvor de første er ved at være på plads.  

 

Pladsholdet – Har ikke fuldt hold endnu, men ellers styr på det. 

 

P-mad – Der er ved at være styr på det. 

 

PR – Der er kommet nyt logo og ny hjemmeside og nye streamere. Der er trykt klistermærker som 

man kan komme og sætte op rundt omkring. Der er ønsker om at PR’s pressemeddelelser og 

nyhedsbreve fremover springer mere i øjnene end det har tilfældet, og at de fænger læserne 

bedre. Billederne der anvendes betegnes som pæne, men kedelige.  

 

Pølsevogn – Der er et udestående om hvor vidt der må sælges flasker på pladsen. Er det tilfældet 

vil de gerne sælge Cocio på flaske. Derudover er der styr på holdet. 

 

Renholdet – Spørger ind til den nye toiletvogn. VVS-holdet kan berette at de gamle toiletvogne 

ikke skal bruges mere. Der lejes en ny der indeholder 12 toiletter. Der mangler 4-5 mand på 

holdet. 

 

Pladstegner, Rudolph – I mange år er der lavet brandplaner og de sidste 2-3 år er 

brandmyndighederne blevet mere opmærksomme og har flere ting de påpeger.  

 



Sponsor – Der er godt gang i tegning af sponsorater og der er en tro og håb på at der skabes et 

endnu bedre resultat i år end sidste år. Det er både annoncer og bannere der sælger godt. Det har 

været en stor succes med maleriet af Ole Grøn. Alle udgifter til maler, grafik, tryk osv. er 

sponsoreret af entreprenør John Kjær. Ole Grøn maler med børnene i børneteltet under 

festivalen. Det går også rigtig godt med intimkoncerterne på Folkestedet. Det fortsætter her i 

foråret. 3. april spiller Ashley Jacobi på Folkestedet og Paul Eastham spiller i festugen. 27. 

november er det Mike Tramp man kan opleve. 

 

Sanitet – Ikke noget nyt udover toiletvognen, der er omtalt under Renholdet. 

 

Skolemad – Der er styr på det hele 

 

Støtteforeningen – Der har været afholdt en personalefest. Der har ikke været samme omsætning 

i baren som tidligere, men ellers er det gået godt. Det er besluttet at sponsorere et fyrværkeri til 

festivalen til værdi af 15.000 kr. De håber at kunne hjælpe Rikke i baren som de plejer. Rikke 

sender en liste over vagter der skal dækkes. 

 

Teepee – Rikke fortæller på vegne af Tina, hun glæder sig meget til at komme i gang og vil gerne 

have et møde med bestyrelsen. Der er forslag om at man sammen med PR udvalget kan udstede 

en konkurrence om at finde på et nyt navn til Teepee’en. Den ide arbejdes der videre med. 

 

Tele – Ikke til stede 

 

Transport – Der mangler mange folk på holdet, men de håber på det kommer til at hænge 

sammen. Indenfor kort tid sender Kurt besked ud til de hold der har noget gods der skal over, med 

hvornår de forskellige ting er booket til. På evalueringsmøde mellem bestyrelsen og Tunboerne 

snakkede vi om at der var for meget transport til og fra skolen, vi har lovet tunboerne at skære 

ned på persontransporten til og fra skolen. Rikke fortæller at på Grejforum var der stor fokus på 

kørsel og andre festivaller har fået store bøder for at have køretøjer der ikke er indregistreret 

kørende på offentlig vej. Det er alle køretøjer inklusiv ATV’er, golfvogne og anhængere der skal 

indregistreres. Transportholdet og deres bestyrelsesrepræsentant snakker sammen om, om der er 

et problem der skal gøres noget ved. 

 

Tuma – Menuen er planlagt og den sættes snarest til salg på nettet. Der lidt forskellige menuer og 

priser over dagene. Smørrebrød sælges i to go pakker, så man kan tage det med sig. Åbningstiden 

udvides om aftenen, så de der har spist kan blive siddende og få gode drikkevarer til ud på 

aftenen. 

 



Eventuelt  

Stack cup har været på bestyrelsesmøde og er nu vedtaget som noget der arbejdes videre med. 

Det drejer sig om genbrugelige ølkrus, der skal bruges i stedet for de sædvanlige plastic ølkrus. Der 

vil komme meget mere information ud inden festivalen og der er fortsat enkelte detaljer der skal 

tages stilling til. Renholdet bakker op om det, da det er næsten halvdelen af vores affald vi kan 

spare. Det skal markedsføres massivt inden festivalen, så alle er klar over ordningen inden de står 

på øen. Kun backstage området undtages og uddeler fortsat øl i engangskrus. 

 

Det undersøges lige nu hvad det betyder at der lige nu også strammes op på regler omkring 

arbejdssikkerhed, der betyder at festivalpladsen betragtes som en byggeplads. Ulrik indsamler 

oplysninger, og kan bl.a. tage kontakt til Dansk Live der har erfaring på området. De relevante 

udvalg vil blive kontaktet hvis de skal ændre noget i deres arbejde. En af ændringerne bliver at 

hegnet sættes op søndag før festivalen og først pilles ned mandag efter festivalen. 

 

30. april afholdes en teambuildingdag for alle formænd. Nærmere information kommer senere, 

men reserver datoen i kalenderen. Kan man ikke selv komme må man sende en næstformand og 

kan denne heller ikke må man sende en medarbejder. Det er vigtigt at alle hold er repræsenteret. 


