
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FOR TUNØFESTIVAL 

TID OG STED: Torsdag d 7 juni på Folkestedet 


TILSTEDE: Peter, Helle T, Jannie, Hans, Bent, Helle B, Birgitte og Pia 

FRAVÆRENDE: Rikke


MØDELEDER: Peter

REFERENT: Pia 


1. Økonomi (Helle T) 
Der har været megen snak ang festivalen om den bliver til noget eller ej...


Bestyrelsen har drøftet økonomiske ansvarlighed overfor festivalen og vi har forholdt os til, hvilke 
scenarier vi har foran os, såfremt vi gør det ene eller det andet.

Det mest rigtige må være at afholde festivalen – da det helt klart er det som bliver ”billigst” for os 
– et tab kan nok ikke undgås, men det må vi se, hvad som sker på sigt.


Der er solgt 370 billetter + ca 100 fra sponsor og vi satser på 100-200 solgte billetter på øen...

Så der er ingen tvivl selvfølgelig bliver der en festival :-) 

2. Campinghytter (Pia) 
Hytterne er lavet færdig og klar til Tunø.

Erling har kunne lave en ekstra ud af de bestilte materialer så ialt 6 hytter.

Der er 2 hytter der skal sættes til salg.

Bestilling af færge og lastbil til afhentning er igangsat.


3. Camping/hegn (Birgitte) 
Der er fuld hold og hegnet er bestilt.

Tegning over pladsen er på plads og der er styr på mandskab til opsætning af hegn og opmåling 
af teltplads.

Der er overordnet styr på det.


4. Nyt fra udvalgene 
Mad: 
Morten fra BC har fået alle bestillinger pånær fra mågen.

Alle madhold har fået besked på at skære ned på mad bestillingerne og derved gør brug af ekstra 
bestillinger, så vi ikke brænder inde med varer vi ikke kan returnere.


Renholdet: 
Der er lavet om på måden vi kommer af med affald. 

Vi skal benytte containerne på havnen og der er aftalt med færgen/Bjarne at de bliver tømt inden 
vi som festival skal benytte dem.


5. Nyt fra Tunø  
Havnefogden er stoppet pga af jobskifte og Vagn har overtaget midlertidigt.



