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Ad 1. 
Velkomst 

Jørn Kildall bød velkommen til formandsmødet og oplyste at der var afbud 
fra Jacob og Jannie fra Bestyrelsen. 

  
Ad 2. 
Valg af mødeleder 

Peter blev valgt til mødeleder.  
 
 

  
Ad 3. 
Orientering ved bestyrelsen 

Orientering ved Bestyrelsen. 
Jørn oplyste, at Bestyrelsen har truffet en beslutning omkring PR udvalget og 
at der vil blive orienteret herom senere på mødet. 
Der har været afholdt arbejdsweekend på Tunø, hvor der er tegnet nye kon-
trakter med købmanden og Fonden for leje af pladsen.  
Bestyrelsen havde ligeledes haft et godt møde med erhvervsforeningen af-
sluttende med den obligatoriske skipperlabscoves på kroen.  
 
Nye formænd: 
Andreas Hass – overtager formandsposten for backstage. 
Annette Skov – er udpeget til Tuma formands-kok 
PR udvalg – Jørn Kildall udpeges til fungerende PR formand 
 
Lars orienterede om Bestyrelsens beslutning omkring PR udvalget – det har 
ikke været muligt at finde en kandidat til PR udvalget og derfor har Bestyrel-
sen undersøgt forskelle muligheder og efterlyst tilbud både internt og eks-
ternt. 
Jørn Kildall udfærdigede et tilbud til Bestyrelsen og man sammenlignede pri-
serne fra eksterne firmaer, de skulle have ca. 30 rådgivningstimer for bare 
at udregne et tilbud og derefter betaling for de ydelser der skulle effektue-
res. Andre firmaer ville ikke engang udarbejde et tilbud. 
Fra Bestyrelsen side vidste man at det ville give anledning til diskussion, hvis 
vi ”lønnede” en intern og man var derfor også forberedt på at mange ville 
reagere på beslutningen, men med 2013 i bakspejlet og den kæmpe udfor-
dring det var at rede festivalen dengang og med tal der pr. dag dato ikke var 
særlig opmuntrende, mente man ikke at man havde andre muligheder. 
Tilbuddet blev godkendt og 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter stem-
te for – beslutningen er truffet meget mod deres vilje og det er helt bestemt 
kun for denne ene gang. 
 
Kommentar til Bestyrelsens beslutning: 
Tom – det er ikke ok at lønne en medarbejder, festivalen har altid bygget på 
frivillig arbejdskraft og hvad nu hvis billetterne ikke bliver solgt, skal Jørn så 
alligevel have løn. Hvordan vil man adskille tingene og skal man lønne med-
arbejdere der arbejder i rigtig mange timer. Lars - tvivler ikke på at alle 
knogler r…. Ud af bukserne. Hvis billetterne ikke bliver solgt, er det en sag 
mellem Bestyrelsen og Kildall. 
Bestyrelsen tror på at vi får solgt billetterne og tror også på at vi får en god 
festival – men 2013 spøger stadig og det står lysende klart for alle, at der 
skal gøre noget PR for at få solgt billetter.  
Nicolaj – var 2013 ikke den festival, hvor alle tog ja-hatten på og knoklede – 
så hvorfor nu betale.  Lars - det er et engangsforhold, vi er nødt til at gøre 
det, men det er ikke en beslutning man er glad for – men vi får mest ud af 
pengene ved at det er Jørn der står for PR opgaverne.  
Der blev spurgt hvad han får for at påtage sig opgaven. Helle oplyste, at han 
aflønnes for 200 ekstra arbejdstimer og får 20.000 kr. 
Nicolaj – mener at festivalen er bygget på frivillighed og synes ikke det er ok 
at vi skal til at lønne og slet ikke en formand. 
 
Peter – der er ikke tvivl om at hvis vi køber ydelserne ude så bliver det langt 
dyrere, så det er en mulighed for at løse et problem at takke ja til Kildall’s 
tilbud – det er en engangsforestilling og det er kun fordi man er presset. 
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Pia – er ikke enige i Bestyrelsens beslutning, men har ikke et bedre forslag – 
hun frygter når det kommer ud til alle andre frivillige, at der bliver ballade og 
så har vi ingen frivillige. 
 
Pelle – det er enten pest eller kolera – det er den eneste løsning der er lige 
pt.– Pelle selv når op på over 500 frivillige arbejdstimer – men alligevel støt-
ter han op om tilbuddet – synes det er nødvendigt.  
 
Rikke – er heller ikke enige med Bestyrelsen – det med at omtale timer er 
svært og meget følsomt, vi brænder alle for det og yder en indsats fordi vi 
kan lide det. Kildall har hele tiden selv påpeget og værdsat den frivillige ind-
sats. 
 
Ellen – bakker op om Bestyrelsens beslutning, fordi vi har en festival lige 
foran os og vi kan ikke stoppe den og uden PR får vi ikke solgt billetter og 
dermed mulighed for at holde festival i år. Det bliver op til generalforsamlin-
gens beslutning om vi skal fortsætte. 
 
Henrik – det er ikke et stort beløb og Bestyrelsen har taget en beslutning så 
det synes han vi skal bakke op om – det er en slags force majeure situation 
– så det er bare med at give den fuld skrue og så se at få en god festival op 
og stå – der var stor applaus til Henrik for hans kommentar. 
 
Poul – det er vigtigt ikke at straffe Bestyrelsen for deres beslutning – de for-
søger at få mest mulig for pengene – avisannoncer ville blive endnu dyrere. 
Helle – de 20.000 er ikke en ekstraudgift, men fundet ved besparelser.  
 
Debatten blev lukket og Jørn ligger sig i selen og får solgt nogle billetter. 
 
Jørn – oplyste, at det er hans sidste periode som festivalformand – det er lidt 
ufrivilligt han sidder i formandsstolen og han vil gerne tilbage til skyttegra-
vene.  
 
Økonomi v/Helle 
Billetsalget ligger på 357 sammenlignet med i alt 423 samme tid sidste år. 
Der er solgt 32 Tenthouses og vi regner med at bestille hele to læs i år. 
 
Billetsalget i 2013 lå på samme tidspunkt på 209 solgte billetter så det er ik-
ke helt så skidt som i 13. 
Der sættes i alt 125 3–dages billetter til salg, men vi vil helst sælge 4 dags-
billetter.  
Der er sendt personalelister ud til formændene, men der mangler stadig til-
bagemelding fra enkelte hold. Når alle lister er modtaget udsendes info om 
betaling af kontingent og reservation af færgeplads. 
 
Ungdomsbilletter til medarbejderbørn – der gives i år rabat til medarbejder 
børn – det er kun til egne børn, børn der har samme folkeregisteradresse 
som dem de følges med. De kan ikke købes på Billet Net, men skal købes 
hos Helle. 
 
 
 
Status på opgaver 
 

• TUMA flytning og udvalg – Jørn oplyste, at der er sendt nyhedsmail 
ud om at der kommer nyt telt med dobbelt så mange pladser – det 
placeres der hvor købmandsteltet tidligere lå. Annette er kommet 
med et rigtig flot koncept. Der er stadig nogle praktiske udeståender 
omkring – gas, el, strøm og myndighedstegninger. TUMA - bordbe-
stilling og betaling skal ske via nettet, en menu koster 250,-. Der er 
spisning mellem kl. 17.30 og 19.30 – der kommer også frokostbuffet 
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og eftermiddagskaffe med hjemmebag.  
Baren har åben hele dagen. Der bliver i begrænset omfang mulighed 
for spontant at købe menu i TUMA – det foregår i baren ved Annette. 
Tuma får sit eget køkken. 
 

  
Ad 4. 
Orientering fra udvalgene 

Sanitet – de er klar, holdet består af 4 personer. Der skulle være trukket rør 
til de forskelle steder. Der graves ekstra faskine ned til TUMA når de kommer 
på Øen. De tager faskiner, rør og varmvandsbeholder med, men ved ikke li-
ge hvem der har ansvar for håndvasken. 
 
Bar – Rikke 
Det kører godt, medarbejderlisten sendes til Helle på torsdag – hun mangler 
ikke medarbejdere og har venteliste. Hun har en medarbejder der kan over-
føres til TUMA. 
 
Der etableres en ny bar som bemandes af folk fra Støtteforeningen i tids-
rummet fra kl. 12 – 16, hvorefter Barholdets egne folk overtager.  
 
John fra Støtteforeningen efterlyste en vagtplan – Rikke fremsender. 
 
Brunch – Janne 
Alt går efter planen – der er en lille ændring i forhold til prislisten, holdet er 
på plads og alle har vendt positivt tilbage. Der mangler størrelser på t-shirt 
plus et mindre udestående omkring ændring af et tilbud, der skal godkendes 
af Bestyrelsen. Der er udpeget en næstformand for holdet. 
  
Jf. Formandsbogen (der er under udarbejdelse) – anbefaler at alle udvalg 
udpeger en næstformand. 
 
Børn – Lea 
Lars oplyste på vegne af Lea, at der er tjek på programmet og personalet og 
Lars sørger for at Lea sender lister til Helle. Lea deltager selv på næste for-
mandsmøde. Bo og Michala (fra Tunø) efterlyser nogle fodboldting til børne-
teltet.   
Der var en kommentar til tegningen over pladsen, da det ser ud som om der 
er noget forkert i forhold til børneteltet – det skal ændres så der er plads til 
at børnene kan lege bag ved teltet – det blev aftalt, at Jacob sikrer at æn-
dringerne bliver opdateret på tegningen. 
Fodbold – foran pølsevognen – det koster kunder. Tina spurgte om man evt. 
kunne sættet et hegn op.  
Hun undersøger ligeledes muligheden for at få nogle håndbolde.  
Tom mente sagtens at det kunne lade sig gøre at lukke af så ungerne ikke 
kan komme ind foran pølsevognen, det er bare et spørgsmål om at få noget 
mere hegn, i forvejen skal der 20 ekstra fag med over.  
Tina sikrer, at der bliver en fodboldbane til børnene og Ulrik bad om at det 
kommer med på beredskabsplanen.  
 
Camping – Gitte 
Godt med Tenthouses – men det giver nogle udfordringer, de skal have 
mange folk over allerede fra mandag og de skal blive en hel uge – teltene 
sættes ikke lige op på ”No time”.  
Der kan max sættes 2 x 35 telte op svarende til 2 læs. Det tager ca. 4 mand 
at sætte 3 Tenthouses op pr. time – det er let at slå op, men det tager tid at 
slæbe teltene op på pladsen, Gitte spurgte om mulighed for at få en truck til 
at transportere dem. Tina sagde ok til truck. 
 
Der sættes ikke en Pavillon op i Tenthouse-området – folk skal feste i teltet.  
 
Vi dropper depositum for nøgler i år og gør det lidt mere praktisk. Kalkulen 
skal tilrettes så der er stole og lommelygter nok til alle telte.  
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Kathrine oplyste, at hun ikke vil indsamle nøgler mandag – der skal findes en 
ordning. 
Gitte vil gerne have en liste over dem der havde købt Tenthouses, også ger-
ne et overblik over hvor mange der skal bruges til musikerne – Sissel vender 
tilbage, men mener ikke det er mange de skal bruge i indkvartering. 
Holdet mangler stærke folk og kunne godt bruge 2 – 4 personer, der kunne 
komme og hjælpe til mandag. 
Heidi – spurgte om hendes store dreng måtte hjælpe til, men det ønsker Be-
styrelsen ikke af hensyn til forsikringsproblematikken. 
Anita tilbød at komme og give en hånd med. 
Rikke oplyste, at barfolkene er i gang fra søndag så der er måske nogen der 
kan hjælpe til fra hendes hold. 
 
 
Check-in - Annie 
Der er fuldt hold – hun er spændt på hvordan det går med armbåndene i år 
– Helle oplyste, at der ikke er ret lang leveringstid, det bliver det samme sy-
stem som sidste år, men dog i en bedre udgave. 
Sissel spurgte om mulighed for at få backstage armbånd inden Tunø – jo før 
jo bedre. Det er ok for Helle, men hun har brug for et antal. 
 
Check-Point Tunø – Tom 
Der er styr på opgaven, men holdet mangler 3 – 4 kvinder, der skal helst 
være lige mange mænd og kvinder – kvinderne er bedre til at snakke med 
fulde mænd  
 
Depot – Diana 
Medarbejderlisten er sendt til Helle, hun vil dog gerne have 1 person mere 
på, hvilket var ok.  
Lister med hvad der kommer over sendes til Diana hurtigst muligt. 
 
El – Søren 
Der er rimeligt styr på det – eneste udestående er installationen i TUMA. 
 
Festival Info – Kathrine 
Der er styr på det og de er godt i gang – regner med at indkalde div. for-
mænd på udsalgsstederne til orientering om indsamling af penge. Informati-
on til Teamlederne ved barerne tages på Øen. Festivalinfo overtager billetre-
servation – hvor de skal sidde er ikke besluttet endnu. 
Festival Info arbejder sammen med andre formænd/Bestyrelsen om færdig-
gørelsen af formandshåndbogen.  
De ønsker at booke Christian fra Check-point fra kl. 22.00 til 06.00 som vagt 
ved pengeindsamling. 
 
Lægevagt – Aase 
Der er intet nyt – der mangler en sygeplejerske.  
 
Merchandise – Poul 
Majken, der har sendt far som substitut, sender snart lister til formændene 
om T-shirt – vigtig at huske at spørge på størrelser og der findes kun en mo-
del i år. 
Helle – Bestyrelsen vil gerne se hvor mange T-shirt der bestilles pr. hold – 
det skal gerne stemme overens med antal medarbejdere. Der blev bestilt 
555 medarbejder T-shirt sidste år. Der var et hold der ved en fejl kom til at 
bestille dobbelt. 
Der er lavet indkøbslister, men medarbejderlisten mangler stadig – da Maj-
ken mangler at høre fra en person.  
Plakat og farve på T-shirt skal matche – det aftales nærmere med PR udval-
get. Leverandøren er besøgt og alt skal nok blive rettidig bestilt. 
 
 



6 

Musik/Booking – Jacob 
Alle kontrakter er skrevet og han er i gang med at fremskaffe krav og ønsker 
fra de enkelte bands for at alt kommer til at køre på skinner. 
 
Musik Backstage – Andreas 
Der er ikke noget at berette. 
 
Rikke vil gerne vide hvad de skal have af forplejning. 
 
Musik Indkvartering 
Sissel oplyste, med hensyn til indkvartering, så er alt omtrent på plads – hun 
mener ikke der bliver brug for Tenthouse i år. Svend og Lillian vil gerne vide 
hvem der skal sove hos dem. 
 
P-mad – Heidi 
Der er fuldt hold – alt er ok og der afholdes møde med BC på torsdag i inde-
værende uge. 
 
Plads - Carsten 
Der skulle være styr på teltene, men der mangler stadig medarbejdere. Der 
blev spurgt om certificeringen er på plads? – det vil blive undersøgt. Der blev 
efterlyst en tidsplan og et ønske om opstillingstidspunkt. 
 
Der blev spurgt om der var styr på hvem og hvornår Royalteltet tages ned – 
Ørstedfolkene tager det ned og Rikke håber at Transport kan hjælpe med at 
køre det på havnen – Rikke sender nærmere besked til Tina så teltet kan 
komme over med den første færge mandag morgen i uge 27 og hjem man-
dag ugen efter med den sidste færge. 
 
PR/Web – Jørn 
Der udarbejdes en 3 strenget strategi – annoncer med Stiften og Aarhus 
onsdag – som i øvrigt også udkommer i Odder.  
Der kører biografreklame i Odder Bio. 
Der opsættes ”Pyloner” – elektroniske skilte – på indfaldsvejene og vi giver 
den fuld gas på de sociale medier. 
Det gælder om at holde gryden i kog og fortælle vidt og bredt om den fore-
stående festival – der bliver en masse konkurrencer for at skabe opmærk-
somhed. 
 
Rengøring – Ellen 
Der skal indkøbes metalaffaldsspande til campingområdet, det kommer til at 
koste lidt – Ulrik oplyste, at festivalen skal opfylde de krav der er til fare-
mærkede rengøringsmidler med gule trekanter.  
Ellen fremsender lister til alle formænd så man kan skrive ønsker til indkøb 
af rengøringsartikler ned og efterfølgende foretage et samlet indkøb. Der er 
fuldt hold, men ikke udpeget en næstformand – til gengæld kan man godt 
kikke efter en ny formand til posten næste år, da Ellen ønsker at stoppe. 
 
Skolemad – (Jannie) afbud 
Medarbejdermad på skolen i ugen op til festivalen – man kan i år tage sin 
parter med op og spise, det koster 50,- og man skal tilmelde sig inden festi-
valen. Det gælder kun for de personer, der er på vagt før festivalen. Der be-
tales til Jannie på skolen og det skal fremgå af listerne om man har tilmeldt 
sin partner. 
 
Sponsorudvalg – Pelle 
Det går godt, men der er en masse benarbejde der skal gøres. 
Pelle er nu ret sikker på at vi kommer til at runde de 100.000 kr. i sponsor-
støtte i år, hvilket er ny rekord. Senest har Leons klub i Odder støttet med 
10.000 kr. 
Vi er Kampsponsorer på Odderstadion i fællesskab med Pr-udvalget, hvor vi 
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forsøger at synliggøre festivalen. 
Annoncemæssigt sættes der ny rekord i år, der er tegnet nye annoncer med 
bl.a. Skousen i Odder, der hænges plakater op i alle havnebyer i det Østjy-
ske område.  
Hvis nogle af udvalgene sponsoreres med eks. T-shirt eller lignende for et 
beløb på min. 2000,- kan man tilbyde at leverandøren får et banner gratis på 
hegnet. 
Annie – foreslog Pelle at kontakte folkene bag Lau-Rie (tøjmærke) de plejer 
altid at komme på Tunø. 
 
Støtteforening - John 
Oplyste at Støtteforeningen holder møde i næste måned og at de er klar til 
at hjælpe til på festivalen. 
 
TeePeen – Pia 
Der er styr på det hele – dog mangler der stadig 4 medarbejdere for at have 
fuldt hold. De kan godt mærke, at der er konkurrence fra TUMA.  
Der opsættes en gasfriture – og der blev spurgt om holdet selv skal bestille 
fritureolie – det er El folkene der har kontakten, så det anbefales at tage en 
snak med dem. 
Der kommer en fast person hver morgen og tilslutter gassen.  
 
 

• Deli-vogn – placering mangler på plantegningen, Tom sørger for op-
datering. Der mangler en person til at lave pandekager og kødsovs. 

 
• Pølsevogn – Pia, det går fint mangler 1 måske 2 mand, men det skal 

nok gå. 
 

• TUMA – Annette, spørgsmål tages på skurvognsmøde.  
 

 
Tele – Karsten 
Har forudbestilt telefonanlæg, walkie talkie og tv – de mangler nye tegninger 
hvis teltene flyttes – Tom sender kopi til Tele. 
Dankortmodel – Kathrine undersøger nærmere, der skal være en navngivet 
kontaktperson man kan få fat i om nødvendigt.  
Der bliver lavet en god internetforbindelse på Tunø.  
Hvis det kommer til at fungere med mobile Pay, så er det en rigtig god mu-
lighed for penge flow. Det blev dog også nævnt, at hvis det er til erhverv så 
koster det en masse penge via vores CVR nummer – det undersøges nærme-
re af Kathrine.  
Fordeling af walkie’r – er næsten på plads, men Karsten vil gerne vide hvem 
der har udarbejdet forslaget. De eneste hold der ikke får en walkie er: øko-
nomi, PR og sponser. Vi har i alt 40 walkie’r at arbejde med og der skal ger-
ne være en i reserve. 
Peter oplyste, at fordeling af linjer foregår efter behov for kommunikation. 
Karsten oplyste at Tele starter med at sætte Dankortterminalen op og at de 
forventer at den virker fra tirsdag. 
 
 
Transport – Tine 
Mangler en 4 – 5 mand og gerne nogen der kan være der søndag og mandag 
Det meste gods til færgen er booket og der gives besked om hvornår de en-
kelte hold kan forvente at få sit gods over. 
Der er plads/opmagasineringsproblemer i Laden og det skal undersøges 
hvordan vi kan frigive og udnytte pladsen bedre – lige nu er alt stablet efter 
alle kunstens regler. 
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Økonomiudvalg – Anita 
Der afholdes møde med BC på torsdag sammen med alle madudvalgene – 
koordinering af indkøb vil her blive aftalt. 
 
 

  
Ad 5. 
Orientering fra vores associerede 

Havn, færge 
Politiet er kommet med en sammenfatning om de regler vi er underlagt som 
festival og Bestyrelsen har besluttet at det ikke er os, som myndighederne 
skal bruge som eksempel på at noget skal skærpes yderligere. 
Peter er udpeget som Sikkerhedsansvarlig, det kræver en person med myn-
dighed, han vil være den person der styrer slagets gang indtil anden myn-
dighed tager over eks. ved storm eller anden ulykke.  
De pladstegninger der er frigivet er absolut midlertidige, der er 3 fejl på dem 
og nogle af teltene bliver nødt til at blive flyttet lidt, der er dog plads nok til 
små om rokeringer.  
 
Havn – Henrik oplyste, at der kommer bedre internetdækning, holdet er på 
plads og liste sendes til Helle. Der er plads i havnen til 270 både og 50 lig-
gende for svaj på hver side af havnen. 

  
Ad 6. 
Musik på Folkestedet 

Pelle – oplyste om arrangementer på Folkestedet: 
10. maj Kenn Lending og evt. afsløring af plakaten 
4. september i Aarhus festugen – et arrangement med John og Erik.  
22. oktober, Mikael K & Klondyke   
15. november, Irish 5  
(se info på hjemmesiden – tunoefestival.dk/Folkestedet). 

  
 

Ad 7. 
Eventuelt 

Vedr. fribilletter – ønsker om fribilletter afleveres til Helle på næste for-
mandsmøde, skriv hvad i skal bruge og hvorfor. 
 

  
Ad 8. 
Skurvognsmøder på tværs af 
udvalgene 
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