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Regnskabsaflæggelse for Tunø Festival 
Generalforsamlingen 5.november 2015 

 

 

Vi havde i år en festival med 1164 glade gæster, hvilket var 100 færre 
gæster end sidste år og 200 færre end budgetteret.   

Året underskud beløber sig desværre til 56.297,52 , vi havde 
budgetteret med et overskud på 88.200,00 kr, dvs i forhold til 
budgettet mangler vi 144.497,52 på bundlinjen. 

Alene det manglende billetsalg incl. kontingenter beløber sig til 
144.000. 

Vi har selvfølgelig haft en mindre omsætning i barer og madboder på 
grund af det manglende billetsalg. 

Et af vores store fokusområder i år har været vores spisesteder og 
især TeePee. De har de sidste par år haft et nedafgående 
dækningsbidrag, men i år er dækningsbidraget = 47% mod 31% i 
2014 – det er virkelig flot. Pia og hendes folk skal have stor ros for 
deres indsats. Vi har sammen haft fokus på indkøb og også reduceret 
lidt i udbuddet af retter, som var til salg. 

Pølsevognens dækningsbidrag er i år = 58% mod 55% i 2014 – flot 

Tuma’s dækningsbidrag er i år = 51% mod 17% i 2014 

Delivognens dækningsbidrag er ikke så stort, de lejer en masse grej, 
som koster en del. Man skal også tænke på, at de laver mad sandwich 
mv til musikerne og dette fremgår ikke af regnskabet. Vi skal have 
fundet en måde, så Deli får en indtægt og Backstage en udgift. 

Alt i alt har madboderne i alt haft et dækningsbidrag på 48% mod 
37% i 2014. 



 

 

På barområdet er dækningsbidraget i år 54% mod 58% i 2014. det er 
et fald, som selvfølgelig ikke er så godt, men også her er der en del 
forbrug til forskellige arrangementer som medarbejder-øl til opstart, 
ølbilletter og forskellige VIP-arrangementer.  

Vi har de sidste par år snakket meget om få opgjort forbruget i de 
enkelte barer. Dette bliver det store fokusområde i 2016. 

Diana, som nu står for depotet, er ved at have et skema/system klar, 
som vi kan bruge. 

I Bodegaen havde vi i år et lille forsøg med tablets, hvor hvert salg 
skulle registreres. Det er også meningen, at man kan køre lagersyring 
på dette system. Det er bestemt fremtiden, at anvende tablets og 
økonomistyring i alle barer, men det koster jo – nu må vi se.  

På campingområdet har vi i år solgt 51 tenthouse/telte. Der var meget 
stor interesse fra vores gæsters side. Desværre gik der lidt galt med 
kommunikationen med Smukfest, som vi lejer dem af. 

Jeg håber, Mulle og Gitte får lavet en god aftale med Smukfest, da det 
er et virkeligt godt tilbud at kunne give vores gæster. 

Som noget nyt er vi i år fraflyttet vores lokaler på Risdalsvej. Vi 
holder nu alle vores møder her på Folkestedet, hvor vi også holder 
generalforsamling i dag. Vi er ikke en forening, som automatisk kan 
få lov til at holde møder på Folkestedet. Men vi har lavet en aftale 
med Folkestedet om, at vi skal afholde nogle intimkoncerter hen over 
året, som alle kan købe billet til. Hvis vi gjorde det, kunne vi holde alle 
vores møder her. Det er vi rigtig glade for. Det er meget centralt og 
dejlige lokaler.  

Vi har det sidste år holdt fem koncerter. Det giver et underskud på 
26.000 – Vi har ikke på noget tidspunkt regnet med, at det kunne give 
overskud. Vi har haft en del opstartsudgifter i forbindelse med 



billettering, lys mv. Vi har også haft en del repræsentationsudgifter i 
forbindelse med afsløring af plakaten, som også er konteret på denne 
konto. 

Til sammenligning betalte vi ca 30.000 i husleje incl. varme. 

På PR-området er der en overskridelse på ca 31.000 kr. Da vi 
erfarede, at det kneb med billetsalget, forsøgte vi forskellige tiltag for 
at sælge flere billetter – det lykkedes desværre ikke. 

For at denne festival skal overleve, skal vi sælge nogle flere billetter. 
Vi har de sidste tre år solgt færre og færre billetter – så spørgsmålet 
er: 

HVAD KAN VI GØRE FOR AT SÆLGE FLERE BILLETTER. 

Vi i bestyrelsen har besluttet, at sætte billetprisen op med 100 
kr/billet. Vi vil også bruge flere penge på musikken, vi mener, der er 
en sammenhæng mellem musikbudget og billetsalg – efter vi har sat 
musikbudgettet ned, har vi solgt færre billetter. Samtidig håber vi, at 
det nye PR-udvalg kan promovere vores festival på en fornuftig måde 
med fokus på musikken. 

Men vi kan tale mere om dette, når vi kommer til budgettet. 

 

 

Tak til alle medarbejdere for jeres store indsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 3 
 
§ l – Navn og Formål 
Stk.1 Foreningens navn er Festivalforeningen Tunø, med adresse hos siddende kasserer. 
Stk.2 Foreningen har til formål at virke for afholdelse af musikfestival på Tunø, Kattegat. 
 
§ 2 - Medlemskab  
Stk.1 Som medlemmer kan optages alle personer, der er personligt myndige, erhvervsvirksomheder og andre foreninger. 
Stk.2 Udover de i stk. 1 omtalte, kan medlemmers børn under 18 år optages som medlemmer uden stemmeret. 
Stk.3 Indmeldelse kan ske ved enten:  
1. Køb af billet 
2. Skriftlig henvendelse til foreningens adresse 
3. Skriftlig henvendelse med mail til kasserer@tunofestival.dk 
4. Skriftlig henvendelse via udvalgsformand med opgivelse af navn, adresse, telefon nr., mailadresse.  
Ved indmeldelsen betales kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted. 
Stk.4 Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor og 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise 
indmeldelsen. Nægtelsen kan ikke efterprøves. 
Stk.5 Æresmedlemmer kan udnævnes af en enig bestyrelse. 
Stk.6 Generalforsamlingen kan med 5/6 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opflyder 
de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. 
Stk.7 Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre og fratages alle tillidsposter. 
 
§ 3 - Kontingent  
Stk.1 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. 
Stk.2 Æresmedlemmer samt medlemmer under 18 år betaler ikke kontingent. 
 
§ 4 - Bestyrelsen  
Stk.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges på 
generalforsamlingen. De øvrige 2 medlemmer udpeges/vælges af Tunø Beboerforening, jf. stk.2. 
Stk.2 Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med 
næstformand m.v.. 
Stk.3 På lige år vælges formand og 1. og 2. bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges kasserer og 3. bestyrelsesmedlem. 
Stk.4 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen hvert år. Der vælges 1. og 2. suppleant. Udtræder et 
bestyrelsesmedlem, indtræder 1. suppleant for denne og suppleanten fortsætter perioden ud for det udtrådte 
bestyrelsesmedlem. Udtræder nok et bestyrelsesmedlem, indtræder 2. suppleant for denne og suppleanten fortsætter 
ligeså perioden ud for det udtrådte bestyrelsesmedlem 
Stk.5 Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil. 
Stk.6 Det påhviler bestyrelsen at følge det op, som måtte være sat i gang og føre det nødvendige tilsyn. 
Stk.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk.8 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
Stk.9 Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. 
Stk.10 Over bestyrelsesmøder føres der beslutningsreferat. 
Stk.11 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, men bestyrelsen er først beslutningsdygtig, når mindst 4 
bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Stk.12 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
Stk.13 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
§ 5 - Udvalg  
Stk.1 Bestyrelsen nedsætter de for foreningens drift nødvendige arbejdsudvalg blandt foreningens medlemmer. 
Stk.2 Bestyrelsen udpeger for hvert udvalg en formand, der bemyndiges den nødvendige kompetence med referatpligt 
over for bestyrelsen. 
Stk.3 Hver udvalgsformand udarbejder et selvstændigt budget for sit udvalg. Budgettet som skal godkendes af 
bestyrelsen, administreres af udvalgsformanden med ansvar over for bestyrelsen. 
Stk.4 Udvalgsformænd og kritiske revisorer må ikke være medlem af økonomiudvalget. 
Stk.5 Foreningens kasserer er født medlem af økonomiudvalget, men må ikke være formand for dette. Derudover må 
kun 1 bestyrelsesmedlem være medlem af økonomi-udvalget. 
 
§6 – Ordinær generalforsamling  

mailto:kasserer@tunofestival.dk


Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år torsdag i uge 45. 
Stk.3 Bestyrelsen kan bestemme og fravige denne dag, hvis særlige forhold taler herfor. 
Stk.4 Indkaldelse skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i årets festivalprogrammet og/eller i 
dagspressen og/eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og/eller via festivalens hjemmeside og/eller via mail. 
Stk.5 Dagsorden på den ordinære generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende: 
1. Valg af dirigenter, jf.§8 stk. 1 
2. Valg af referent(er). 
3. Formandens beretning. 
4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, samt fastsættelse af kontingent. 
6. Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringsforslag) jf. § 8 stk. 2 og 3 og § 9 
7. Valg af formand og/eller kasserer, jf. § 4, stk. 2 og 3. 
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. jf. § 4, stk. 3. 
9. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. § 4, stk. 4 
10. Valg af 2 kritiske revisor og 2 1 suppleanter, jf. § 9. stk. 4, 5 og 6. 
11. Eventuelt. 
 
§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling  
Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder, at der er behov derfor. 
Stk.2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af foreningens 
medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af grund. 
Stk.3 I det stk. 2 nævnte tilfælde, skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 6 uger efter modtagelsen 
af begæringen. 
Stk.4 Indkaldelse med opgivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel i dagspressen. 
 
 
§8 – Generalforsamlingens dirigenter procedurer 
Stk.1 Forhandlingerne på en generalforsamling ledes af to dirigenter, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være 
medlemmer af bestyrelsen. 
Stk.2 Forslag fra medlemmerne, som ønskes sat under afstemning udenfor dagsordenen, skal sendes skriftligt til 
foreningens mail adresse eller til kassererens adresse senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Stk.3 De indkomne forslag skal foreligge skriftligt sammen med dagsordenen. For at indkomne forslag kan være 
gyldige til afstemning, skal de være dateret, signeret med navn og underskrift og være entydige, så der kan stemmes på 
det enkelte forslag. 
Stk.4 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende 
vedtægter. 
Stk.5 Hvert medlem har 1 stemme. 
Stk.6 Skriftlig afstemning skal finde sted ved alle afstemninger, der vedrører personvalg, såfremt der er alternative 
kandidater. Ved andre afstemninger stemmes ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt 10 
stemmeberettigede personer forlanger det. 
Stk.7 Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således, at hvert 
fremmødt medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt. 
 
 
§9 - Økonomi 
Stk.1 Foreningens regnskabsår går fra den 01.10 til den 30.09. 
Stk.2 Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. 
Stk.3 Der føres kassebog regnskab over samtlige indtægter og udgifter og der skal udarbejdes et årsregnskab. 
Stk.4 Regnskabet revideres af 2 de kritiske revisorer, der vælges på generalforsamlingen. 
Stk.5 De kritiske revisorer vælges for 2 år, således at 1 revisor vælges hvert år. Der kan ske genvalg. Revisorsuppleant 
vælges hvert år. 
Stk.6 Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af økonomiudvalget samt medlemmer af økonomisk sekretariat og 
udvalgsformænd kan ikke være kritiske revisorer. 
 
 
 



 
§ 10 - Forpligtelser 
Stk.1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 
Stk.2 Der påhviler ikke bestyrelsen eller andre medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilede 
forpligtelser. 
 
§ 11 - Vedtægtsændringer 
Stk.1 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer. 
 
 
§ 12 – Foreningens opløsning 
Stk.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige 
medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken 
opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 
Stk.2 Ved foreningens opløsning forbeholdes med foreningens formue som følger: Formuen skal stiftes til velgørende 
formål med relation til foreningens formålsparagraf. 
 
§ 13 - Vedtægtsstridigheder 
Stk.1 Stridigheder som anvendelse af disse vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 
voldgiftspersoner, hvoraf hver af parterne vælger 1 samt en af dem i fællesskab valgt opmand. Skulle 
voldgiftspersonerne ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren ved Århus Byrets 1 afd. I 
øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift. 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. november 1986 
Revideret på generalforsamling den 25. juni 1987 
Revideret på generalforsamling den 9. november 1988 
Revideret på generalforsamling den 9. november 1989 
Revideret på generalforsamling den 8. november 1990 
Revideret på generalforsamling den 9. november 1991 
Revideret på generalforsamling den 9. november 1992 
Revideret på generalforsamling den 9. november 1993 
Revideret på generalforsamling den 9. november 1996 
Revideret på generalforsamling den 9. november 2001 
Revideret på generalforsamling den 6. november 2014 
 

 
 



Bilag 2a

Festivalen Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter

Billetsalg 800.000,00 545.680,00
Campingudvalg 130.000,00 70.000,00 112.288,00 56.952,12
Drikkevareudvalg 1.000.000,00 465.000,00 875.239,04 407.633,80

Teepeeudvalg 360.000,00 180.000,00 300.013,60 157.025,59

Brunchudvalg 55.000,00 85.000,00 49.254,40 76.013,03
Tøjvogn/Merchandise, incl. Personale T-shirts 43.000,00 75.000,00 34.886,00 73.021,42
Fortæring aktive & musikere, P-madudvalg 10.000,00 90.000,00 10.001,00 90.107,13
Skolemad 20.000,00 19.974,27
Det ny musikudvalg:
Indkvartering: musikere m.m. 79.000,00 66.480,03
Musikindkøb, incl. KODA afgifter m.m. 850.000,00 638.154,75
Teknik, lyd & lys, baggear 255.000,00 250.800,90
Det ny musikudvalg, i alt 1.184.000,00 955.435,68
Depot 15.000,00 5.774,80
Rengøringsudvalg 10.000,00 9.950,30
Pladsudvalg 146.000,00 120.110,00
VVS/Sanitetsudvalg 46.000,00 38.297,83
El-udvalg 14.500,00 14.252,82
Transportudvalg, incl. Færger 65.000,00 61.010,48
Børneudvalget 2.000,00 19.000,00 1.928,00 14.113,45
Festival info 2.500,00 15.000,00 1.952,40 14.202,19
Teleudvalg 10.500,00 10.513,14
Check-in 12.000,00 11.900,21
Kontrollørudvalget 3.000,00 2.972,61
Lægeudvalget 1.200,00 1.140,68
Havneudvalget 0,00 0,00
Sponsorudvalg 150.000,00 30.000,00 111.599,00 34.312,39
Intimkoncerter 40.000,00 55.000,00 35.183,75 61.187,86
PR-udvalget 75.000,00 81.365,12

I alt 2.592.500,00 2.686.200,00 2.078.025,19 2.317.266,92
Underskud årets festival -93.700,00 -239.241,73

Budget 1.10.2015 - 30.09.2016

Tunø Festivalforening - Budget 01.10.2015 - 30.09.2016
Regnskab 01.10.2014 - 30.09.2015



2.592.500,00 2.592.500,00 2.078.025,19 2.078.025,19

Foreningen

Medlemskontingent - 2000 stk á 240,00 480.000,00 365.740,00

Drift og administration 90.000,00 87.171,24
Gaver, herunder Tunø 10.000,00 0,00
Formandsmøder & generalforsamling 60.000,00 32.235,26
Plakat 25.000,00 0,00
Personalefest 15.000,00 15.000,00
Forsikringer 50.000,00 48.389,29
Tab på debitorer 0,00 0,00

I alt 480.000,00 250.000,00 365.740,00 182.795,79
Drift af foreningen, overskud 230.000,00 182.944,21

480.000,00 480.000,00 365.740,00 365.740,00

Sammendrag
Overskud årets festival -93.700,00 -239.241,73
Drift af foreningen, overskud 230.000,00 182.944,21

Årets samlede resultat - overskud 136.300,00 -56.297,52


