
Referat fra bestyrelses mødet 10.4.2019   Afbud fra Karina, Rikke og Pia    
 
 
 

1. Vi er oppe på 284 billetter i alt. Det er inklusive hytter og telt pakker. Vi beholder Tryg 
forsikring med hensyn hele festivalen.  
 

2. Da Rikke ikke er tilstede kan vi ikke tage beslutninger om hvordan og hvorledes, Helle 
taler med Rikke og Pelle tager over på festival billetterne for de andre festivaler.  
 

3. Tidspunktet for fromandsmødet bliver stadig kl. 11 for så kan alle komme tilbage inden 
festivalen starter.  
 

4. Budget til samaritter og økonomi til førstehjælpskasser, Bent følger op på hvor der skal 
være kasser. Anne som Bent har fået fat i samler et hold som blandt andet består af 
natteravnene. Der vil komme priser på de forskellige ting så der kan laves et budget. Vi 
skal tages beslutning om hvor samaritterne skal være så de er synlige. 
 

5. Der står ikke i Tunø festivalens vedtægter at der er en suppl. Fra Tunø i bestyrelsen og 
dette bliver derfor ikke aktuelt, hvis Tunø ønsker en suppl. Må de komme med et forslag til 
næste generalforsamling. Helle tager kontakt til Jørgen Hastrup 

 

6. Mad messe: Helle og Helle har været på messe. Der er mange forskellige forslag til 
menuer til de forskellige steder hvor der sælges mad. Vil vælger ikke at have for mange 
forskellige ting de forskellige steder så personalet kan nå at følge med. Helle og Rikke skal 
mødes med dem hvor maden skal købes ind den 25.4 så der skal planlægges hvad der 
skal laves til de forskellige dage så varerne kommer så det passer med menuerne. 
 

7. Skolemad er på plads, Barholdene er på plads, Pladsholdet er på plads, børneteltet er 
på plads, Check in er på plads, brunch, camping, El holdet , teleholdet, VVS holdet, info er 
på plads, Hegn er på plads, havneholdet. Der hvor der mangler: Samaritter, Mågen, 
vagtholdet, renhold, P mad, back stage, transport, Merchandise. 
 

8. Alle bevillinger og tilladelse er søgt og der er sagt ok. 
 
Med venlig hilsen  
Dorrit Ribergaard 
 


