
Budget- og bestyrelsesmøde i Tunø Festival 
 
Tid: Tirsdag den 4.oktober kl. 18.30 
Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C, lokale 1.7  
 
Til stede: Lars, Peter, Jannie, Jacob, Helle, Anita, Kamilla, Hans 
Fraværende: Rikke 
 
Valg af mødeleder og referent 
Mødeleder – Lars 
Referent – Anita  
 
Åbning af møde ved formand 
Bent Sundgård er valgt som ny ø-repræsentant fra Beboerforeningen på Tunø. Der har været en 
uoverensstemmelse mellem Tunø beboerforenings vedtægter og festivalens vedtægter i forhold til 
hvornår beboerforeningens repræsentant indtræder i festivalbestyrelsen. Lars og Bent har aftalt at 
Bent indtræder i bestyrelsen efter festivalens generalforsamling i år. Dette har også tidligere været 
kutyme. 
 
Økonomi ved Helle 
Bestyrelsen har gennemgået det foreløbige budget, post for post, og har talt om enkelte konkrete 
punkter. Der kan komme yderligere justeringer, når det endelige regnskab er færdigt. Det blev 
sagt til evalueringsmødet at Helle ville sende noget ud til formændene omkring deres budget for 
næste år. Det er vurderet at det først giver mening at sende noget ud, når regnskabet for de 
enkelte udvalg er færdigt. 

Hvem vil være kontaktperson til folkestedet fra 2017 v/Lars 
Pelle har meldt ud at han ønsker at trække sig fra sine poster som kontaktperson til Folkestedet og 
arrangør af intimkoncerter til nytår. Der er ikke umiddelbart nogen afløser klar til at arrangere 
intimkoncerter fremover. Da de indgår i den samlede aftale vi har lavet med Folkestedet bliver vi nødt 
til at overveje om vi fremadrettet skal blive, eller finde andre lokaler hvis vi ikke kan afholde 
koncerterne. Folkestedet har indtil videre givet os lov til at blive til og med 2017, også selvom der ikke 
afholdes koncerter, så vi har noget tid til at finde ud af hvordan det skal håndteres. Lars prøver at 
undersøge nogen alternativer.  

Uanset hvad skal der findes en ny kontaktperson til Folkestedet. Det emne tages op igen efter 
generalforsamlingen, når den nye bestyrelse har konstitueret sig. 

Ole Grøn plakat til 2017. v/Lars 
Ole Grøn har tilbudt at lave en ny plakat til festivalen i 2017 og forsøge at finde en sponsor til det. Ved 
sidste bestyrelsesmøde blev der snakket om at plakaten fra 2016 var rigtig god og godt vil kunne 
bruges igen næste år. Det er et større arbejde end man regner med at producere en ny plakat, især da 
vi bruger den mange steder i Festivalen. Det vil spare rigtig meget arbejde og lidt penge at genbruge 
2016 plakaten. 



Generalforsamling: hvem gør hvad? 
Bestyrelsen har fordelt de praktiske opgaver før og under generalforsamlingen mellem sig. Anita 
sætter et opslag på Facebook med en opfordring om at stille op til bestyrelsen og møde op til 
generalforsamlingen. 

Nyt fra udvalgene 

Børneudvalget – Da Lea stopper som formand for børneudvalget skal der findes en ny formand. 
Kamilla har snakket med flere personer der er interesseret i at stå for udvalget. Til første 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fremlægger Kamilla et forslag til hvordan det konkret kan 
organiseres, og hvem der får hvilke roller. 

Transport – Der mangler en formand efter 2017. Der skal lægges et opslag i jobbanken og eventuelt 
reklameres for det på Facebook. 

Merchandise – Der mangler en formand, da Peter Bach er blevet formand for skolemad i stedet. Der er 
muligvis fundet en person allerede, men det er ikke endeligt forelagt bestyrelsen. 

PR – Udvalgets grafiker Mie havde lavet et oplæg, der blev præsenteret for bestyrelsen lige før 
evalueringsmødet. Udvalget får en tilbagemelding på det oplæg fra den nye bestyrelse efter årets 
generalforsamling. 

Teknik – Har holdt evaluering, alt er gået ok. 

Brunch – Der kommer en skriftlig evaluering fra Janne til bestyrelsen. 

Skolemad – Der er kommet en ny formand, som skal præsenteres for holdet til et møde hvor 
bestyrelsesrepræsentanten også er til stede. 

Nyt fra Tunø 
Der skal holdes evalueringsmøde på Tunø i januar. Hans finder en dato til det. 


