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Referat til formandsmøde 

15.september 2018 kl. 12.00 Folkestedet

Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C, lokale 0.3 

Dagsorden: 

1. Velkomst

2. Valg af mødeleder og referent

3. Orientering fra bestyrelsen v/Peter Nørgaard Jørgensen

4. Økonomi v/Helle Trolle

5. Evaluering af årets festival

Vi forestiller os en lidt anden fremgangsmåde på denne del, end vi plejer.

Vi tager ikke udvalgene en for en, men tager en samlet debat om de emner, som er relevante for 
alle parter. Emner, som kun involverer to udvalg, løses af de to udvalg på skurvognsmøde efter 
det ordinære møde.

6. Evt.

7. Skurvognsmøder på tværs af udvalgene 

Ad 1 Velkomst 

Formand Peter Jørgensen bød forsamlingen velkommen til evalueringen af dette års Tunø festival. 

Peter stopper som formand for festivalen, og der skal således findes en ny formand. Årsagen til at han 

stopper som formand skyldes ikke festivalen, men i stedet manglen på tid samt hans job. Peter trækker sig 

ikke helt fra festivalen, og der er flere ting i spil omkring, hvad han skal lave i festivalen fremover. 

Det betyder også, at der skal findes en ny formand på generalforsamlingen til november. Bestyrelsen har 

nogle overvejelser omkring dette, men har ikke noget endeligt bud på nuværende tidspunkt. 

Peter siger endelig farvel som formand efter formandsberetningen på generalforsamlingen, og vil her også 

takke for et godt samarbejde. 

En af de udfordringer som bestyrelsen anser festivalen vil få i fremtiden, er mangel på medarbejdere og 

teamledere. Derfor vil bestyrelsen gerne have de respektive hold til at melde tilbage til deres 

bestyrelsesrepræsentant, hvad status er på medarbejdere næste år. De enkelte formænd bedes således 

snakke med de enkelte teamledere omkring status på nuværende tidspunkt. Gerne hurtigst muligt. 

Herefter vil bestyrelsen arbejde videre med en evt. omstruktureringen, såfremt dette bliver nødvendigt. 

Ad 2 Valg af mødeleder og referent 

Helle Trolle blev valgt som mødeleder og Kathrine Trolle blev valgt som referent. 
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Ad 3 Orientering fra bestyrelsen 

 

Se punkt 1 og 4. 

 

Ad 4 Økonomi 

 

Årets resultat kendes endnu ikke, da regnskabsåret først slutter 30/9-2018.  

Dog har festivalen nået det budgetterede antal billetter, idet der i alt er solgt 860 billetter mod 850 

budgetterede. 

Derudover har salget på øen været en smule større end det budgetterede, hvilket bl.a. skyldes, at der var 

åbent i Bodegaen allerede fra onsdag aften. Dette er rigtig godt og viser, at bestyrelsen i år har været rigtig 

gode til at udarbejde et realistisk budget og hermed et passende niveau for festivalen. 

 

Endvidere har camping omsat for ca. 60.000 kr. i år mod 20.000 kr. sidste år, hvilket skyldes, at der er 

kommet hegn rundt om teltpladsen. Der har i den forbindelse været en del kritik af hegnet, men det har 

været en nødvendighed både økonomisk, men også for at få mere ro på teltpladsen. 

Der har været en del kritik omkring det, at gæster skulle betale for at besøge venner på teltpladsen. Det er 

noget festivalen tager til sig, og man vil forsøge at finde en bedre løsning på dette til næste år. 

Dog skal det nævnes, at rigtig mange gæster var fint tilfredse med hegnet, da der aldrig har været så 

meget ro på teltpladsen som i år. 

 

Peter er stolt af, at vi kommer ud med en omsætning og antal solgte billetter tæt på det budgetterede 

niveau. Det har tidligere været en udfordring for bestyrelsen, men det ser ud til, at man har fundet et 

passende niveau.  

 

Vi kommer dog ikke ud med et kæmpe overskud, men vi må vente og se, hvad resultatet bliver. 

Regnskabet vil blive offentliggjort en uge før generalforsamlingen i november.  

 

Ad 5 evaluering af festivalen 

 

Administration: 

 

Som noget nyt i år havde vi kasseapparater i alle udsalgssteder. Generelt var alle glade for 

kasseapparaterne selvom der var lidt opstartsproblemer. De problemer som opstod i år, vil vi forsøge at 

udrede til næste år, da vi forventer at få kasseapparater igen. 

Meningen med kasseapparaterne var, at gøre festivalen kontantløs og i stedet for at betale med kontanter 

skulle man i stedet betale med Tunø Dollar. 

Dette gav også lidt småproblemer, som vil blive løst til næste år, såfremt man vælger at have Tunø Dollar 

igen. Det er ikke endeligt besluttet om man vil have Tunø Dollar til næste år, da der både er fordele og 

ulemper heraf. 

Barerne havde i den forbindelse et ønske om, at Tunø Dollarsene fremover vil have forskellige størrelser 

og farver, da det i mørke godt kan være svært at kende forskel på sedlerne. 

En mulighed kunne også være, at have chip kort frem for Tunø Dollar, men dette er meget administrativt 

tungt og dyrt. Bestyrelsen undersøger alligevel muligheden heraf. 

 

 

Drikkevarer: 

 

Hanne roste først og fremmest samarbejdet på tværs af holdene. Der manglede i år folk i barerne, men vi 

klarede det på trods af, at folk synes de arbejdede rigtig meget. Derudover hørte Hanne mange, som var 

utilfredse med, at skulle betale for personalemad. Dette blev diskuteret frem og tilbage, og det blev 
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konkluderet, at betaling for personalemad er en nødvendighed, såfremt festivalen skal bestå.  

Til dette kommenterede Peter, at Tunø festival er den festival i hele Danmark, som tilgodeser deres 

medarbejdere mest. 

 

Gitte kunne ikke rigtig se meningen med Kavalerbaren. Det blev her diskuteret om man evt. kunne 

omstrukturere barerne, således at man ikke behøvede nær så mange medarbejdere. Det er noget som 

barholdet vil kigge på inden næste år. 

 

Håndværkerne: 

 

VVS har i år været nødt til at lukke nogle af toiletterne i toiletvognen på teltpladsen. Til næste år skal vi 

have en større vogn med flere toiletter. 

 

Renholdet havde et godt samarbejde med de andre hold. Dog kommenterede Ida på, at man til næste år 

skal finde en anden løsning mht. pladsen i den blå skurvogn. I år var de Renholdet, PR og Tele i den blå 

vogn. Det er for mange hold og for lidt plads. 

Affaldshåndteringen var i år lidt af en udfordring, da affaldscontainerne i år stod fast på havnen. Det var en 

udfordring for Renholdet at håndtere og transportere de tunge sække på havnen. Især søndagen efter 

festivalen var det et problem, at de enkelte hold ikke fjernede deres affald fra festival pladsen. Pladsen blev 

i år afleveret helt forfærdeligt, og det endte med, at Bent var nødt til at fjerne alt affald. Dette er ikke i orden 

og holdene opfordres endnu engang til at vise ansvarlighed søndagen efter festivalen. Ryd op efter jer selv! 

 

Logistik: 

 

Qrt pointerede igen, at affald efter festivalen på pladsen er et stort problem, hvor der skal findes en bedre 

løsning til næste år. 

Vagn har spurgt ind til, hvad der skal ske med de to gamle skurvogne, som står hos ham. De skal skrottes, 

men først skal der findes en løsning på opbevaringen af det materiel, der ligger i dem om vinteren. Dette er 

noget bestyrelsen vil tage med videre. 

 

Mad: 

 

Brunch for både medarbejder og gæster var i år samlet i det store telt, hvilket fungerede rigtig godt. 

Generelt har Janne savnet lidt mere sammenhold blandt madholdende i løbet af året. Peter forklarede, at 

der skete noget sidst på året, som gjorde at madholdene blev presset lige inden festivalen. 

 

I Pølsevognen gik alt som det plejede, dog var de en smule underbemandet i år, men det gik. 

 

Mågen så meget lukket ud udefra, da forsiden af teltet altid er lukket ned, hvad enten der er lukket eller ej. 

Det kunne være en ide at åbne op for forsiden af teltet eller lave noget om, så det ser mere indbydende ud 

for gæster. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med. 

 

Musik: 

 

Budgettet var noget mindre i år end det plejer. Derudover var det første gang i år, at man samarbejdede 

med Mek Pek som booker. Alt i alt er det gået rigtig godt. Men det er selvfølgelig svært at få nogle store 

navne på programmet, når budgettet ser ud som det gør. Men på trods af små og mellemstore navne var 

det store telt fyldt hver aften.  

Der er selvfølgelig plads til forbedringer næste år og første møde med Mek Pek er i næste uge, så musik 

programmet kan komme i gang. 
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Promotion: 

 

Der er lige nu ingen PR teamleder, hvilket er lidt af et problem. Den nye PR teamleder skal have forstand 

på de sociale medier og være tovholder for resten af PR arbejdet. Men det kræver et helt nyt hold. 

Kim fra Sponsorudvalget tilbød at PR kunne være under Sponsor holdet, således at han tog 

teamlederposten.  

 

Alt på Sponsorholdet forløb rigtig fint, med et godt sponsorarrangement lørdag under festivalen. 

 

I Merchandise er det gået fint i år, dog med for få medarbejdere. 

 

Safety: 

 

 

Vedrørende Sikkerhed var Ulrik i god tid mht. optegning af pladsen, dog var der lidt udfordringer da pladsen 

skulle godkendes – især omme bag Bodegaen. Pladsen blev godkendt, men til næste år skal alt stå som 

angivet på tegningerne.  

Ulrik stopper i år og håber at der findes en ny sikkerhedsansvarlig til næste år.  

 

En ny medarbejder på festivalen har spurgt ind til, hvorfor man ikke har et samarithold, som runderer og 

opholder sig mere på pladsen. Dette er festivalen for lille til, men det blev besluttet, at det var noget man 

ville kigge på til næste år. Det kunne evt. være at Brand og Lægeholdet vil foretage flere runderinger på 

pladsen. 

 

Lægeholdet er rimelig selvkørende, og har også fundet en ny teamleder til næste år.  

 

Tom stopper som teamleder på Vagtholdet, men der er vidst nok fundet en ny teamleder. I hvert fald en 

som vil være teamleder for holdet under festivalen. Der er lidt udfordringer som Tom vil tage med den nye 

teamleder.  

 

Profiler: 

 

Det har været en rigtig god festival i børneteltet i år. Dog vil man gerne holde åbent til kl. 20 næste år. Dette 

er noget bestyrelsen, vil tage stilling til senere. 

I alt fik børneteltet sponsoreret 2000 kr. fra lokale virksomheder i Odder og omegn. 

 

Støtteforening: 

 

Personalefesten bliver næste gang afholdt i matematisk kantine den 2. februar 2019. Sæt derfor kryds i 

kalenderen allerede nu. 

 

Ad 6 Evt. 

 

Der var ingen kommentarer under eventuelt. 

 

Ad 7 Skurvognsmøder 

 

Der blev til sidst afholdt skurvognsmøder på tværs af holdene. 

 

 

Udarbejdet den 17. september 2018 af referent Kathrine Trolle 


