
Fremlæggelse af budget 2018 for Tunø Festival 

Generalforsamlingen 9.november 2017 

 

Der vil være flere ændringer til den kommende festival. Jeg tager dem, 
som de kommer i budgettet. Alle beløb er excl. Moms. 

Billetsalg  - vi budgetterer med 850 solgte billetter i år mod 948 solgte i 
2017. De fordeler sig med 700 stk 4-dages, 100 stk 3-dages og 50 stk 2-
dages. 

 

Camping – som noget nyt vil det være muligt, at betale for camping i 
forbindelse med køb af festivalbillet. Prisen vil være 240 kr, det dækker 
camping alle dage også, hvis man kommer søndag inden festivalen og 
bliver til mandag efter festivalen. I budgettet har jeg budgetteret med 
350 gæster, som camperer. Nogle gæster sejler andre bor i sommerhuse 
eller på den kommunale camping.  

 

Drikkevareudvalg – her er indtægter og udgifter budgeret ud fra tallene i 
år. Derudover er der indregnet en udgift på ca. 20.000 til leje af 
kasseterminaler. Her kan jeg oplyse, at man fremover kun kan betale 
med kort, MobilPay samt klippekort (som købes i festival-info) på den 
måde bliver salgsstederne kontantløse, det skulle gerne betyde bedre 
arbejdsgange både i salgssteder og i Festival-info. Derudover er det også 
en måde til at få bedre klarhed over, hvad der sælges i de enkelte barer 
samt mindske svind. 

Som noget nyt vil bodegaen og pølsevognen være åben onsdag aften. 

Der kommer en ny bar, hvor der også skal sælge kaffe, men også 
betjene de spisende gæster i Mågen/kavalergangen. 



 

Madteltene – TUMA nedlægges, med alle de klager, som vi modtog i år, 
giver det ikke mening at forsætte med den, selvom tidligere år har vist, 
at der er et marked for gourmetmad. 

Pølsevognen bibeholdes. 

Mågen bibeholdes også, men den skal opgraderes. 

Visionsudvalget havde foreslået, at Mågen også skulle lukkes og vi 
skulle have udlicitere maden til andre. Det virker meget usikkert, hvad 
vi kan tjene, samt hvad vi skal levere (personale, strøm mv). Vi er ikke i 
en situation, hvor vi kan kalkulere med fugle på taget. 

Vi vil efter generalforsamlingen bede Visionsudvalget komme med 
forslag til andre småboder, som ikke konkurrerer med vores madudbud. 
Det kan være boder med oplevelser o.lign. – Det er det, vi gerne vil 
satse på i første omgang. Vi føler, at udlicitering af al mad bortset fra 
pølsevogn skal genarbejdes noget mere, inden vi ønsker, at gå ind for 
det. 

 

Brunch – Fremover spiser alle brunch i det store telt (både gæster og 
medarbejdere). Bar II vil være åbnet, og priserne vil være som i P-barer 
til kl. 11.00. (Dvs P-baren åbner først kl. 11.00)  

 

Merchandise – Der vil ikke ske de store ændringer i merchandise. Mht til 
personale T-shirts, vil vi I år forsøge, at få dem igennem Tuborg til en 
billig pris. 

 

P-MAD – Visionsudvalget havde foreslået at p-mad skulle nedlægges og 
medarbejderne skulle selv betale for maden, bortset fra brunch. Vi 



ønsker ikke at nedlægge P-Mad, det vil give store udfordringer, at alle 
medarbejdere skulle købe deres mad på pladsen eller andre steder på 
øen. Vi har besluttet, at medarbejdere tilbydes aftensmad torsdag, 
fredag og lørdag for 80 kr, som bestilles og betales sammen med 
kontingent. Dvs det er frivilligt at tilmelde sig P-mad. Visionsudvalget 
har også foreslået, at SAMBO-ordningen skulle nedlægges. Vi vil hellere 
sætte prisen op for SAMBO til 400 kr. og igen det er helt frivilligt. 

 

Skolemad – Det skal koste 40 kr pr dag for voksne og 20 kr for børn, her 
kan man tilmelde sig de enkelte dage og betale sammen med 
kontingentet. Det vil også være muligt, at bestille skolemad selvom man 
ikke arbejder inden festivalen, men er på øen. Det gælder også kærester 
og børn. 

 

Musikudvalg – I alle de år, jeg har været kasserer er der en 
sammenhæng mellem budgetteret billetsalg og musikindkøb. I 2018 
budgetterer vi med et billetsalg på 440.000 kr. og musikindkøb på 
462.000 kr. 

 

VVSudvalg – Vi har i år fået en pris på en mindre og billigere toiletvogn, 
som placeres det sædvanlige sted. Vi har også fået en pris på en 
badevogn, som evt skal placeres oppe på Campingpladsen. Den er ikke 
med i budgettet, men det skal koste en 20 kr, at få et bad, så den skal 
kunne tjene sig selv hjem. Der er en del ting, som skal undersøges 
endnu, så derfor er den ikke med endnu. 

 

Peter vil senere fortælle om den nye formandsstruktur. Hvert hold (de 
nye konstellationer) vil i begyndelsen af januar blive indkaldt til et møde 



med bestyrelsen. Her bliver I orienteret om det videre arbejde med den 
nye struktur samt vi gennemgår jeres regnskab for 2017, budgettet for 
2018 samt personalebehov. 

 


