
 
2018 - Ny Formandsstruktur/hold sammenlægninger i alt 10 hold 
 

• Administration – består af Festivalinfo, Check-in, Camping og Økonomiudvalg. 
• Drikkevarer – består af Barer og Depot. 
• Håndværkere – består af El, Sanitet, Tele og Renhold. 
• Logistik – består af Plads, transport og Hegn 
• Mad – består af Mågen, Pølsevogn, P-mad, Skolemad og Brunch. 
• Musik – består af Booking, Backstage, lyd, scene og teknik. 
• Promotion – består af PR, Sponsor og Merchandise. 
• Profiler – består af Børn/Unge, Social profil – herunder hjemløse (Lotte), Grøn profil (Ida), 

Madspild (Lotte) og Tilgængelighed (Ulrik). 
• Sikkerhed – består af Lægehold, sikkerhedshold – herunder pladstegner Rudolf og Vagter. 
• Associerede samarbejdspartnere – består af Havn, Brandvæsen og Færge. 

 
Meningen er, at de 10 hold har vær deres formand og under dem er der teamledere. 
Holdene finder efter generalforsamlingen sammen og finder deres formand, næstformand 
og teamledere – hvorefter formanden og næstformand har møde med bestyrelsen og der 
redegøres for planlægning med mere. Ligeså er det ønskeligt, at man hjælper hinanden på 
kryds og tværs og man på den måde er med til at skære ned på antallet af medarbejdere 
– at have på nuværende tidspunkt over 500 medarbejdere til ca. 900 gæster virker 
voldsomt og bør ikke være nødvendigt. 

 
Den indhegnede plads: 

• Udendørs scene – Der etableres ingen udendørs scene. 
• Børnetelt – placeres på den gamle plads for børneteltet. Der hvor TUMA lå. 
• Toiletvogn – placeres hvor den plejer, men vi undersøger muligheden for en mindre og 

billigere toiletvogn. 
• Gamle toiletvogne – renoveres og bruges som musikervogne i Backstage, så vi undgår at leje 

musikervogne.  
• Købmandsteltet – flyttes til børneteltets tidligere plads, på den måde undgås trafik på 

pladsen ved vareopfyldning. 
• Ny tegning – af pladsen udarbejdes af Rudolf i samarbejde med Ulrik, Rikke og Pia.  

 
 
Frivillige/medarbejdere: 

• Arbejdstid – inden festival = 40 timer, under festival = 20 timer. 
• Gratis færge OG camping for medarbejdere. 

 
Musik: Der er allerede etableret nyt musikudvalg og samarbejdet med vores booker Ole er 
ophørt. Alene på dette område har festivalen budgetteret med en besparelse på kr. ca. 200.000. 

Musikudvalget er allerede godt i gang med planlægningen, herunder arbejdes der på at 
arrangere kirkekoncert.  

 
• Musik - slutter søndag kl. 13.30 – derefter vil der være åbent i Bodega og Pølsevogn. 


