
Referat af formandsmøde  
Evaluering 

Tid og sted: Lørdag d14 september kl 12 i Cereshuset - Festsalen


Birgitte bød velkommen til årets evaluering 2019.

Vi er nogle fra bestyrelsen som har lavet en gruppe (idegruppen), som har valgt at kigge 
konstruktivt på festivalen. 

Vi gennem går festivalen fra top til tå og tilpasser og nytænker hele pladsen og miljøet 
omkring festivalen.


1. Valg af mødeleder og referent 
Mødeleder blev Helle T og referent blev Pia.


2. Orientering fra bestyrelsen 
Der er blev i år solgt 808 billetter, hvor vi havde budgetteret med 925.

Vi arbejder udfra at der bliver en festival igen næste år. Vi er OBS på at der opgaver med 
at få tømt øen, hvis vi når til den status hvilket vi ikke ønsker.

Vi arbejder med nytænkning om hvordan vi kan få flere gæster til festivalen.


3. Orientering fra udvalgene 
Administration: 
Det gik godt i INFO. kasseapparaterne fungerede som de skulle. Næste år i 2020 bliver 
kontantfri og der arbejdes med at få nogle betalingskort (badekort lignende), som kan 
bruges ligesom dankort.

Campingdelen gik fint, der manglede noget personale ved indgangene til 
campingpladsen. Hegn/Check in gik fint.

Drikkevarer: 
Tuborg skal skal være mere på forkant. Helst ingen tunødollar næste år.

Der skal være mere styr på hvor tingene skal leveres/afleveres (bedre skiltning)

Medarbejderskemaet bliver ved med at være der, selvom Helle T stopper, det fungere fint.

Respons fra tidligere medarbejder ang om man er klar til næste år, senest 15 marts.

Depotvogn/teepee vognen trænger til en grundig renovering.

Håndværker: 
Det gik godt på alle hold. Der er desværre mange fra håndværkere der stopper.

Jørgen stopper i år. Nicolaj tager 2020 med og så stopper han, Søren og John tager 
muligvis 2020 med, men så stopper de også.

Logistik: 
Godikvogn/elvogn skal skiftes, fungerede ikke optimalt.

Ølbillet/peptalk skal kunne bruges under hele festivalen og ikke kun til peptalken.

Vagterne skal være opmærksomme på arbejdende medarbejder, der passere igennem 
indgange heletiden!!

Der skal være bedre samarbejde med Tunboerne. Holger og Niller var rigtig grove i 
munden overfor medarbejder ved færgen.

Der er mange skurvogne der trænger til at blive renoveret/udskiftet. Måske en 
arbejdsweekend for at checke op dem.

Stor tak til depot, renholdet og  plads for oprydning af pladsen før og efter festivalen.

Qrt stopper i år.




IGEN VIGTIG OPRYDNING EFTER HVER HOLD!!! 
Mad: 
Mågen har haft evaluering og der mødte 2 op udover Helle B og Pia.

Det gik godt og der er et par stykker der er klar til næste år.

Teltet skal bearbejdes, bedre synlighed og flere borde og bænke.

Musik: 
Backstage var glad for maden, de selv kunne lave.

De var glade for det samarbejde de havde med vagterne og de andre hold omkring.

De ønsker en anden toiletvogn. Uller overtager efter Tina Hyltoft. Niels stopper og Senior 
vil gerne indover og hjælpe til.

Der skal være mere opmærksomhed på hvem der kommer/skal backstage.

Promotion: 
Spons gik godt og Kim tager gerne imod mails ang nye sponsoraftaler.

Sponsor til børneteltet ang bordtennisbord opfriskes og der bestilles evt nyt.

Kim søger også gerne folk/unge som kan sparke røv, med hensyn til spons og få 
budskabet ud.

Merchandice ønsker også en ny vogn.

Safety: 
Samaritterne synes det gik godt og der var godt samarbejde.

Vagterne havde lidt udfordringer med hegnet omkring camping.

De skal kun være som support når bodegaen lukker om natten og ikke smide folk ud. 
Mere rundering på campingpladsen.

Kontakte politiet ved behov.

Anne stopper så også samaritterne mangler ny formand næste år.

Profiler: 
Støtteforeningen afholder p-fest d 1 februar i matematisk kantine. 

4. EVT. 
Tunøfestival er en alsidig musikfestival.. 


