
Bestyrelsesmøde i Tunø Festival  
Tid: mandag d. 9. maj kl. 17.00 

Sted: Folkestedet 

 

Til stede: Lars, Peter, Jacob, Jannie, Helle, Rikke, Anita, Hans, Kamilla 

Fraværende: Ingen 

  

Åbning af formand v/Lars 

Formanden har en god fornemmelse i forhold til at få afholdt en god festival i år.  

Valg af mødeleder og referent 

Mødeleder: Lars 

Referent: Anita 

Økonomi ved kassere v/Helle 

Der er udarbejdet et regnskab, som fremover vil blive opdateret hver måned. Det er tidligere 

besluttet at Den Lille Blå i år ikke trykkes, men alene laves elektronisk. Bestyrelsen har godkendt at 

de penge der spares på ikke at trykke Den Lille Blå i stedet kan bruges til at booste opslag på 

Facebook, så de når ud til flere personer. Derudover har PR udvalget ønsket at lave konkurrencer 

på Facebook. Det blev afvist af bestyrelsen, da det vurderes at være for meget arbejde og 

administration i forhold til den gevinst vi får ud af det. Og fordi det vurderes at konkurrencerne 

primært vil nå ud til medarbejdere og eksisterende gæster, og ikke er effektive i forhold til at nå 

ud til nye gæster og sælger billetter. 

Svar på PR: Logo på Scenetæppe? V/Jacob 

Det er besluttet at det bliver årets plakat, der skal hænge på bagtæppet på scenen, hvor vi 

tidligere har haft det gamle logo. Jacob aftaler nærmere med Pelle om hvordan det skal laves. 

Stack-cup pant og økonomi v/Anita 

Det er besluttet at vi ikke skal have Stack cup i år, men at vi vil arbejde på at have det fra 2017. 

Begrundelsen er at vi ikke er parat til det på nuværende tidspunkt. Der er for mange ting der ikke 

er på plads endnu, og der mangler en tovholder til at gøre det færdigt. Vi er nu så tæt på 

festivalen, at bestyrelsen har en stor nok arbejdsbyrde allerede med at få årets festival på plads, 

og vi risikerer at tiden løber fra os, og vi ikke når at få det hele på plads omkring Stack-cup. Der 

arbejdes på at vi i samarbejde med Stack Cup får lavet en god løsning til Tunø Festival 2017. 

Skal vi lave donation på stack-cups? v/Lars 

Udgår efter ovenstående beslutning. 



Tablets i barer og spisesteder v/Helle 

Der har været møde med Per Sohn der også var med på festivalen sidste år. Han har givet et tilbud 

på Tablets til alle barer, depotet, spisesteder (undtagen Brunch) og Festival Info for i år. I år er der 

givet et meget billigt tilbud, men det vil blive dyrere næste år. Det vurderes at det tilbud der er 

givet i år vil tjene sig selv ind, da systemet hjælper til at forhindre svind fra salgsstederne. Hvor 

vidt vi kan fortsætte med systemet næste år, hvis prisen sættes op, tager vi ikke stilling til på 

nuværende tidspunkt. 

Nyt fra udvalgene 

Måge-teltet er hentet hjem fra Tunø og er sat op. Det skal repareres, og der skal købes nye sider til 

teltet. 

Ulrik og Hans er tovholdere på fyrværkerimesteren. Der er styr på tilladelser fra havnen og ejeren 

af den mark, det skal afholdes fra. Der mangler en formel tilladelse fra brandvæsenet, som dog bør 

gå let igennem. Fyrværkeriet bliver afholdt lørdag kl. 24. 

Helle og Jannie har været til møde med BC omkring kølevogne. Vi får kun én vogn men til gengæld 

får vi nye leverancer flere gange i løbet af ugen.  

Ulrik har skaffet gratis øjenskyllevæske til festivalpladsen.   

En version af den pakke med telt, seng, stol og tæppe, der sælges som drømmeslotte, har været 

sat op på Tunø af Anita og Camilla. Der er taget billeder, som er delt med bestyrelsen, PR og 

campingudvalget. Anita vil være på Tunø senest mandag før festivalen og hjælpe campingudvalget 

med hvordan de skal sættes op. 


