
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. september 2015 kl. 1830 på Folkestedet, Århus. 

Tilstede: Lars - Helle – Jakob – Jannie – Rikke – Hans og Peter. 

Mødeleder: Lars. 

Referent: Peter. 

 

Punkt 1. Gæstebesøg af Ole Østergaard Nielsen, musikbooker fra IN EAR MUSIC Aps (også 

kendt fra Tournesol) 

Ole redegjorde for hans synspunkter og holdninger vedr. vores festival og kom med mange forslag 

til, hvad han så som muligheder – frem for begrænsninger. Ole har hel sikkert samme holdning som 

bestyrelsen, at vi må se fremad og være visionære, da tiden fordrer det – ellers ”dør” vi som 

festival. 

Man kan tydelig mærke, at Ole nyder og brænder for vores festival. 

Bestyrelsen takker Ole mange gange for hans indlæg – som vi tager ad notam, og mange idéer som 

Ole kom med, vil blive gennemtænkt og måske nogle af dem vil blive indført/etableret – det må 

tiden vise. 

 

Punkt 2. Økonomi ved Helle 

Helle arbejdet stadig hårdt med årets regnskab, og dette foreligger ikke endnu. 

Helle opfordrer alle udvalg til at sende hende mail, såfremt man allerede nu ved, er der kommer 

ekstra udgifter i 2016 i forhold til 2015. Det skal være NU, at I gør det, fordi det så kan tages med i 

budgetberegningen for 2016. Vi ved jo, at nogle udvalg har ting og sager, som trænger til 

fornyelse. 

Der blev talt indgående om billetpriser – og måske der sker ændring på dette område, dog ikke for 

medarbejdere, kun gæster. 

Der afholdes budgetmøde i bestyrelsen d. 29. september 2015. 

Punkt 3. Refleksion på sidste evalueringsmøde med formænd for udvalgene. 

Bestyrelsen blev spurgt hele bordet rundt, og der kom mange bemærkninger og holdninger, ikke 

nødvendigvis enslydende. 

Alle var dog enige om, at evalueringsmødet havde haft god og konstruktiv debat, men vi er altså 

meget kede af i bestyrelsen at flere udvalg IKKE var repræsenteret, trods utallige opfordringer 

derom, ligesom vi synes, det er meget ærgerligt, at folk forlader mødet, inden det er afsluttet. 

Vi er klar over, at I alle har jeres gøremål – men det må altså være muligt, at alle udvalg er 

repræsenteret – måske ikke formanden kan deltage, så kan næstformand eller tredje person gøre 

det. 



Bestyrelsen er klar over, det var et meget langt evalueringsmøde og vi takker for, at de fleste blev 

der, indtil mødet var slut. 

 

Punkt 4. Forslag til plakatkunster 2016 fremsat af Hans Andersen, næstformand. 

Ole Grøn, Odder – er blevet kontaktet som evt. ny plakatkunstner. 

Bestyrelsen havde en meget lang debat om emnet. 

Det blev besluttet, at Ole Grøn er vores nye plakatkunstner, og et udvalg blev nedsat bestående 

af: Hans Andersen, Michael ”Pelle” Clausen og Sidsel Frank. Dette udvalg vil i samarbejde med Ole 

Grøn diskutere, hvordan plakat m.m. skal være. 

 

Punkt 5. Forslag til at Jørn Kildall bliver formand for vind og vejr 

Vi har jo et meget lille udvalg, vind og vejr. Der har været tradition for, at dette udvalg styres af 

sidste afgåede formand for festivalen. 

Bestyrelsen besluttede, at Jørn Kildall nu er formand for dette udvalg. 

Punkt 6. Nyt fra udvalgene. 

PR-udvalg: Lars har talt indgående med Tina og Sidsel (Backstage) – og det er besluttet, at Tina og 

Sidsel indgår sammen som formænd for det nye PR-udvalg. Vi erkender, at denne post er meget 

vigtig, og vi fornemmer, at vi i de to personer har fundet mennesker, som brænder for opgaven og 

ligeså for festivalen, og vi glæder os meget til, at de løfter denne store opgave. Endvidere har de 

også fået opgaver mht. at styre hjemmeside, mailadresser, facebook, jobbank m.m. 

Skolemad: Mette har på sidste evalueringsmøde meddelt, at hun trækker sig som formand – hvad 

vi er meget kede af, at hun gør – men tak til Mette for den rigtig gode mad, som du har været 

garant for. Alle håber at se dig på festivalen – måske dog ”kun” som gæst. Der er fundet afløser for 

Mette, da Troels Bording overtager formandsposten for skolemad. 

Punkt 7. Nyt fra Tunø. 

Hans taler stadig med mange på Tunø og der er visse problemstillinger, som han konstant må 

forholde sig til – herunder er der pt. snak med skolen om brugen af denne – men intet er besluttet! 

Hans meddeler, såfremt der sker ændring, ifald der sker ændring. 

Hans og Hanne er fraflyttet Tunø og fået bolig på fastlandet. De har dog – indtil videre - beholdt 

huset på Tunø, og de vil også komme der i tiden fremover. 

 

Punkt 8. Evt. 

Som tidligere nævnt, så er evalueringsmøde/inspirations dagen – aflyst. 

Bestyrelsen påtænker, at det måske vil finde sted efter generalforsamlingen i november. 



De af gæster/medarbejdere udfyldte evaluerings skemaer blev let gennemgået, men et er sikkert, 

der er rigtig mange gode forslag og holdninger i dette års skemaer. Det vil bestyrelsen se meget 

nærmere på i den kommende tid - vi takker alle som har udfyldt og sendt. 

 

Peter N. Jørgensen, 

Referent. 

 

 

 

 

  

 

 


