
Bestyrelsesmøde i Tunø Festival  
 

Tid: Tirsdag den 9. februar 2016 kl 18:30 

Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C Lokal 0.5 

 

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

Fraværende: Kamilla, Peter 

 

Valg af mødeleder og referent 

Mødeleder: Jannie 

Referent: Anita 

 

Åbning af formand v/Lars 

Mails omkring tenthouse eller alternativer til tenthouse er lige nu det der fylder mest på 

formandens bord. 

 

Kommunikation v/Lars 

Skrives der på vegne af bestyrelsen på Facebook skal det gå til Anita. Det er Anita der står for at 

opslå nyheder i Tunø Festival Frivillige og kommer med udmeldinger fra bestyrelsen. 

 

Alle referater, pressemeddelelser og mails til eksterne partnere skal sendes fra en officiel 

festivalmail. 

 

Økonomi v/Helle 

Billetsalget er gået lidt i stå igen efter prisen blev sat op. Der skal flere navne ud, så vi kan sætte 

gang i det igen. Salget af plakater er sat i gang og der blev også solgt plakater på Folkestedet da 

plakaten blev afsløret. 

 

Grejforum v/Rikke 

Et af de store temaer på Grejforum var at politiet er blevet meget opmærksom på køretøjer. De 

har strammet meget op de seneste år og flere festivaller havde oplevet at få besøg og få udskrevet 

store bøder. Det drejer sig bl.a. om at alle køretøjer der kører på offentlig vej skal være 

indregistreret og at der skal kunne fremvises kopi af alle kørekort og truck certifikater for de 

medarbejdere, der arbejder med kørsel for festivalen. 

 

Status på tenthouse og leje-telte v/Rikke 

Formand for Tenthouse/telte udvalget Niels Bonde deltog ved dette punkt. 

 



Der er blevet kigget på flere forskellige alternativer til tenthouses, som et tilbud til vores gæster 

om bedre overnatningsmuligheder. Bestyrelsen fik fremlagt forskellige tilbud der er blevet 

indhentet og havde en generel snak omkring fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. 

Det blev besluttet at Niels til næste bestyrelsesmøde d. 27. februar skal have bearbejdet de 

forskellige tilbud og sat det op, så de er til at sammenligne og vi kan se de økonomiske 

konsekvenser ved de enkelte muligheder. Så vi på den baggrund kan vælge den bedste samlede 

pakke for Festivalen. 

 

Delivogn v/Jannie 

Delivognen løber ikke rundt økonomisk, så det skal besluttes hvad der skal ske med den 

fremadrettet. Den sælger godt, men har også store udgifter til leje af vogn og udstyr. Da det 

sammen med Tunboerne er besluttet at vi ikke skal sælge sandwich længere, er der næsten kun 

pandekager tilbage i sortimentet. Det er derfor besluttet at lukke Delivognen og i stedet flytte 

salget af pandekager over i Teepee’en. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at sætte et postitivt 

fokus på Teepee’en og dens profil fremadrettet i samarbejde med udvalget.  

 

Omkring madudvalgene i det hele taget er det aftalt med Tunboerne at Købmanden på Tunø skal 

have mulighed for at give et tilbud på at levere alt mad, køleudstyr mv. til festivalen. Anita og Helle 

hjælper med at udarbejde vareliste til tilbuddet og handelsbetingelser, og Peter sender det til 

Købmanden. 

Fribilletter 

Det ønskes at bestyrelsen får en liste over hvilke fribilletter der er delt ud og til hvem, så vi har et samlet 

overblik. Helle udarbejder liste til bestyrelsen over hvem, der får fribilletter og hvorfor. 

Samtidig  vil Helle skrive ned, hvilke numre der udleveres til hvem. 
Efter festivalen er det så muligt at følge op på, hvem der har benyttet deres fribilletter og hvem der ikke 
har. 

 

Nyt fra udvalgene 

Bar 

Der har været møde med Royal Unibrew og skal afholdes et nyt møde i marts. Der snakkes om 

flere ting, men der er en god dialog og samarbejde. 

Sponsor 

Det går fint med sponsorater og på nuværende tidspunkt forventer man at kunne leve op til 

budgettet. 



Sponsorudvalget står også for de indledende forhandlinger der er i gang med Stiftidende omkring 

en ny medieaftale. 

EL 

Der er aftalt et møde hvor VVS også deltager omkring planlægning af hvad der skal laves i 

arbejdsweekenden. 

Teepee 

Teltet skal hentes hjem fra Tunø, så det kan undersøges hvor beskadiget teltet er og om det kan 

holde en festival mere. Jacob står for at få det til fastlandet 

Nyt fra Tunø 

Der er kommet et udkast til en kotrakt fra skolen. Der er ikke ændret noget væsentligt siden sidste 

år. Når den endelige version er klar sendes den til Kassereren og formanden for Skolemad. 

Hans deler plakater ud til de erhvervsdrivende på Tunø som de plejer at få. Hans og Pelle er i 

dialog om det. 

Der er kommet forslag om at lave armbånd med festivalen i stil med dem der blev lavet til Bevar 

Tunø. Forslaget sendes videre til Merchandise. 

Peter Nors har informeret om at man arbejder på flere kunstudstillinger i det fri rum på Tunø. Det 

er bl.a. på det gamle posthus, på færgen, vandtanken, mini-golf banen og andre steder på Tunø. 

De starter søndag d. 26. juni og slutter 6. juli. 

John Kjær har fået overdraget maleriet med årets Tunø Festivalplakat. Det foregik i Ole Grøns 

værksted over et glas champagne. 

Eventuelt 

Der er udarbejdet et forslag til en alternativ version af det nuværende logo med flere farver i der 

er mere synlig. Det er godkendt at forslaget fremlægges for PR udvalget.  

 


