
REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE FOR  
TUNØ FESTIVAL  

TID OG STED: Torsdag d 22 november kl 18:30 på Folkestedet


TILSTEDE: Birgitte, Jannie, Bent, Helle B, Karina, Rikke og Pia 

FRAVÆRNDE: Helle T og Dorrit


1. Valg af mødeleder og referent 
Birgitte blev valgt som mødeleder og Pia som referent. 

Det er de på hvert møde medmindre de er fraværende.


2. Velkommen til nye medlemmer 
Birgitte bød velkommen til Karina Møllerskov og Dorrit Ribergaard.

Derefter tog vi bordet rundt... Vi havde alle en god generalforsamling og vi glæder os til at komme 
igang med at gøre klar til festivalen 2019.


3. Konstituering  
Rikke blev valgt som næstformand

Karina og Helle T skal arbejde tæt om kassereposten, da Karina gerne skal overtage efter Helle T.

1. Suppleant er Helle B 

2. Suppleant er Dorrit


Repræsentanter for de enkelte hold 
Administration——— Helle T og Karina

Drikkevarer ———— Helle T og Rikke

Håndværkere ——— Jannie

Logistik —————- Bent og Helle B 

Mad ——————— Helle T, Rikke og Pia som formand 

Musik ——————- Birgitte 

Promotion ————- Helle B og Dorrit

Safety ——————- Birgitte 

Børn ——————— Dorrit og Pia 

Havn ——————— Jannie og Bent

Støtteforeningen—— Jannie


Pia er valgt som formand for madholdene.


4. Fremtidige møder  
Møderne på Folkestedet afsluttes, da vores intimekoncerter ikke giver det profit som er ønsket. 
Helle T giver besked videre


Vi har kun planlagt de næste to møder da alle  ikke. Var tilstede

Mandag d 7 januar kl 18:30 hos Jannie, Kolt Østervej 14, 8361 Hasselager

Mandag d 4 februar kl 18:30 hos Rikke, Grenåvej 758 1.sal, 8541 Skødstrup


5. Prioritering og debat af/om kommende opgaver 
- Efter nytår tages der igen kontakt til Odder produktionskole ang bygning af flere hytter.

- Der sendes mail til alle formænd, ang vagtplan og medarbejderlister for 2018, så vi kan se hva 

vi havde at gøre med og hva der evt kan ændres.

- Plantegningen skal laves hurtigt, hvis noget ændres.

- Ens t-shirts til mågen, som bliver til låns.

- P-mad vil blive lavet af en udefra kommende slagter med egne køkkenfolk. Der er fremsendt 

indkøbsliste til den pågældende slagter. Han vil efter at have kigget listerne igennem og hørt om 
budgettet, be/afkræfte om han har interesse i p-mad. Når det er på plads ved vi hvor mange 
medarbejder vi skal bruge efterfølgende til anretning/servering af maden.


- De formænd der mangler skal findes hurtigst mulig.

- Ændringer af mågens åbning udadtil kigges der på.




6. Nyt fra Tunø  
Det midlertidige udvalg 17.4 udvalget har sluttet sit arbejde. Der udarbejdes en rapport til brug for 
byrådet i Odder Kommune.

 

Der er mange gode ideer til fremtidens udvikling af Tunø. Spændende opgaver både på den korte 
og den lange bane.

 

Tunø har brug for nytænkning samt naturligvis alle de positive tiltag/arrangementer der allerede 
fungerer. Herunder Tunø Festival.

 

Det store spørgsmål på Tunø er rammerne omkring den interne struktur for samarbejdet med 
kommunen.


7. Nyt fra udvalgene 
Pølsevognen holder møde d. 8 december 

Sponsor holder møde d. 6 december



