
Referat bestyrelsesmøde Tunø Festival 
Tidspunkt: tirsdag d. 08. december 2015 kl. 1830. 
Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C. 

Til stede: Peter N. Jørgensen, Rikke Lykke Madsen, Jacob Frost, Helle Trolle, Anita Pedersen, Jannie Nielsen, 
Kamilla Olesen, Hans Andersen 
Fraværende: Lars S. Løhndorf 

Valg af mødeleder og referent. 

Mødeleder – Peter 
Referent – Anita  

Punkt 1. Økonomi 

Helle fortæller at der lige nu ikke er noget nyt omkring økonomien i festivalen. Der bruges stort set ingen 
penge på nuværende tidspunkt. 

Punkt 2. Billetsalg 

Helle fortæller at billetsalget blev sat i gang mandag d. 7. december og et nyhedsbrev om billetsalget er på 
vej ud. Samarbejdet med Billetnet er gået godt, og der var kun småting der skulle justeres, før det hele var 
som ønsket på deres hjemmeside. Billetterne sælges til gammel pris indtil 9. januar. Der var solgt 1 billetter 
den første dag. 

Anita skal fremover overtage rollen som kontaktperson til Billetnet, og bl.a. stå for løbende at holde 
bestyrelsen opdateret om billetsalget, og stå for færgereservationer. Helle sætter Anita ind i de nye 
opgaver og Billetnet orienteres om at der er ny kontaktperson. 

Punkt 3. Camping/Tenthouse jf. tidligere udsendte mails 

Det er blevet foreslået at campingholdet opdeles, så der oprettes et opsætningshold, der står for 
opsætning af campingpladsen før festivalen. Dette blev vedtaget af bestyrelsen. Niels, der hidtil har været 
med i campingudvalget, er valgt som formand for opsætningsholdet. 

Der er stadig kontakt til Skanderborg Festivalen omkring muligheden for at kunne leje telte fra dem igen til 
2016 festivalen, som alternativ til tent-houses. Det er vigtigt at få det afklaret hurtigt, så vi ved om vi skal 
ud og lede efter alternative muligheder. Niels fra campingholdet er på opgaven og Rikke følger op. Det 
overvejes ligeledes om vi allerede nu skal booke tent-houses fra Skanderborg Festivalen til 2017. 

Punkt 4. Merchandise – beslutning om, hvad som skal gøres jf. mail fra Majken 

Majken har sendt en mail til bestyrelsen om at hun på grund af travlhed privat ønsker at stoppe som 
formand for Merchandise, senest efter 2016 festivalen. På nuværende tidspunkt har vi ikke en afløser til 
posten klar. Det blev derfor besluttet at melde tilbage til Majken, at vi gerne ser hende fortsætte til og med 



næste festival. Til gengæld tilbydes det at Anita kan hjælpe med diverse praktiske opgaver, som en 
aflastning for Majken, hvis hun ønsker det. 

Majken har ligeledes gjort sig nogle tanker omkring valg af leverandør til Merchandise i 2016. Bestyrelsen 
snakkede kort om emnet og fordele og ulemper ved at skifte leverandør nu. Det blev vedtaget at 
bestyrelsen ikke har nogen præference i forhold til valg af leverandør, og lader det være op til Majken at 
vurdere hvad der er bedst. 

Punkt 5: Status på PR 

Den nye hjemmeside kom i luften samme dag, 8. december. Der blev kort snakket om hjemmesiden, men 
bestyrelsen havde ikke haft mulighed for at se nærmere på den endnu. 

PR arbejder på at arrangere et mågeløb under Festivalen med forskellige poster deltagerne skal igennem. 
Helle pointerer at køb af materialer til løbet skal finansieres af PR udvalgets budget. 

Der har været fremsat et ønske om at sælge ølkort på Billetnet. Det kan ikke lade sig gøre. Vi får kun en 
scanner til én event fra Billetnet og den anvendes til festivalbilletterne og kan ikke også scanne ølkort. Det 
betyder at de ølkort man vil kunne få, vil være en anden type der ikke skal scannes, og som let vil kunne 
kopieres uden at vi kan opdage det. 

Der holdes telefonmøde mellem Jacob og Sidsel 9. december og Jacob og Hans snakker sammen inden da. 
Jacob og Hans følger løbende op på hvad der sker i udvalget. 

Punkt 5a. Hvem skal være bestyrelsens ”talsmand” på Facebook 

PR udvalget har foreslået at der udpeges et bestyrelsesmedlem, som fungerer som talsmand for 
bestyrelsen i Facebook gruppen Tunø Festival Frivillige. Lars har spurgt Anita om hun vil påtage sig rollen og 
derudover har Peter meldt sig som interesseret i det. Det blev besluttet at Anita får opgaven. 

Anita undersøger først og fremmest hvordan det teknisk lader sig gøre at få adgang til en officiel 
administratorprofil, der kan anvendes til at svare på indlæg på vegne af hele bestyrelsen. 

Punkt 6. Orientering om TUMA – møde afholdt dagen forinden dette møde m. TUMA – orientering om 
resultatet af mødet 

Der har været afholdt et møde mellem Peter, Jannie og Helle fra bestyrelsen og TUMA udvalget. Der har 
været rigtig god stemning på mødet, som var præget af en positiv tilgang til tingene og mange nye ideer og 
initiativ. 

Udvalget har ønsket at leje en køkkenvogn på i alt 16 m2. Det giver en lille merudgift, men størstedelen er 
allerede indregnet i budgettet eller finansieres af at vognen giver besparelser på andre udgifter, der var 
afsat penge til. Og det vil til gengæld være en stor hjælp for medarbejderne på holdet at have den. 
Bestyrelsen har derfor vedtaget at leje køkkenvognen. Jacob snakker med el-holdet omkring mulighederne 
for at skaffe strøm til vognen. 

Derudover var der et ønske fra udvalget om at få en anden placering på festivalen og at få et større telt. 
Bestyrelsen diskuterede forskellige løsninger, både i forhold til TUMA’en men også andre udvalg. Det blev 



besluttet at arbejde videre med en model, hvor TUMA’en og børneteltet bytter plads og TUMA’en får 3 
meter ekstra på teltet. Og samtidig ønskes det at Merchandice og Købmandsteltet bytter plads. Jacob er 
ansvarlig for tegningerne af pladsen og arbejder videre med at undersøge hvad der kan lade sig gøre, og får 
opdateret tegningerne. 

Punkt 7. Flagstangen – der har været uoverensstemmelse vedr. opsætning og nedtagning 

Der har desværre været en del debat omkring vores flagstang på Tunø og hvem der skal sørge for at lægge 
den ned efter festivalen, så vi ikke risikerer at den knækker igen. Derudover var nogen taget til øen for at 
lægge den ned, men måtte opgive, da snorene på flagstangen var taget af. 

Det er aftalt med John Kjær at han lægger flagstangen ned næste gang han er på Tunø. Og fremadrettet er 
det nu aftalt med Pladsholdet at det er deres ansvar at rejse flagstangen før festivalen og lægge den ned 
igen efter festivalen. René Liboriussen der har sponsoreret flagstangen har lovet at få lavet nogen beslag til 
den, der gør den lettere at lægge ned fremover. 

Punkt 8. Nyt fra udvalgene. 

Brunch – Udover TUMA’en har der også været afholdt møde med Brunch udvalget. Også det har været et 
positivt møde med godt humør. De er blevet meddelt at de får samme BC vogn i 2016 som i år. Der er ikke 
andre muligheder. De har ønsket et ekstra telt til deres ovne. Jacob undersøger om det kan lade sig gøre. 

Støtteforeningen – Datoen for personalefesten er klar 23. januar. Balløverne spiller til festen og 
Støtteforeningen står for at finde bartendere. 

Punkt 9. Nyt fra Tunø. 

Evalueringsmødet med Tunboerne er flyttet fra d. 10. til lørdag d. 9. januar. Derudover er der ikke nyt fra 
øen. 

Punkt 10. Eventuelt. 

Pelle har fået tilbagemelding fra Folkestedet omkring de datoer vi har ønsket at leje lokalet. Det er ikke alle 
datoer der er blevet godkendt. Det er især de store lokaler der skal bruges til formandsmøder, som kan 
være svære at booke. Det overvejes om vi næste år skal booke lokaler et år frem allerede før 
Generalforsamlingen. Nye datoer blev aftalt og Helle undersøger om de kan lade sig gøre i stedet. 

Omkring referater fra bestyrelsesmøder har PR udvalget spurgt til hvor langt de skal gå tilbage i forhold til 
at lægge dem ind på den nye hjemmeside. Det blev besluttet, at alle de tidligere tilgængelige referater fra 
den gamle hjemmeside lægges på den nye hjemmeside. 


