
Konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse i Tunø 
Festival. 
  
Tid: onsdag d. 16. november 2016 kl. 1830. 
Hvor: hos Jannie Nielsen 
 
Til Stede: Peter, Rikke, Jacob, Anita, Helle, Bent, Hans, Pia, Jannie 
Fraværende: Ingen 
 
Valg af mødeleder og referent 
Mødeleder – Peter 
Referent – Anita  
 
Velkommen til de nye medlemmer 
Alle bestyrelsesmedlemmer fortæller om deres oplevelser fra generalforsamlingen, og der snakkes 
om mål og forventninger for det kommende år. 
 

Konstituering – Valg af næstformand 
Rikke er valgt som næstformand, med opbakning fra hele bestyrelsen. 

Konstituering – Valg af bestyrelsesrepræsentanter 
Det er besluttet hvem der er bestyrelsesrepræsentant for de enkelte udvalg. I år har mange udvalg 
fået to repræsentanter. Valget skrives ind i formandslisten, der sendes ud til formændene 
sammen med referatet fra mødet. 
 
Udkast til et års-hjul  
Anita præsenterede et udkast, der blev lavet mindre justeringer til. Helle booker lokaler på 
Folkestedet til de valgte datoer, og når det er på plads sendes årshjulet med datoer til bestyrelsen 
og formændene.  

  
Kontaktperson til folkestedet 
Helle tilbyder at overtage rollen som kontaktperson til Folkestedet. I forhold til intimkoncerterne 
er Anton åben for at arrangere disse, hvis det kan passe med hans arbejde. Pelle, Sus og Anton 
holder møde om sagen. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer skal medbringe deres kort til næste bestyrelsesmøde, da de skal 

udskiftes. 

 

Motiv til Tunø-plaket 
Bestyrelsen har valgt at fastholde den tidligere beslutning om at vi i 2017 genbruger 
jubilæumsplakaten fra 2016. 

  



Prioritering og debat af/om kommende opgaver 
Anette har trukket sig fra Tumaen. Skal den fortsætte under ny formand, nedlægges, slås sammen 
med Mågen eller noget helt andet. Jannie og Pia forsøger at finde en løsning. 

Det skal findes ud af hvem der har ansvaret for Jobbanken. Så skal den opdateres, så vi også kan få 
reklameret på Facebook, især for de formandsstillinger der er ledige. 

 
Beskrivelser af udvalgene, så det fremgår klart, hvem der har ansvar for hvad. Anita rundsender 
skabelon og det kommer på dagsordenen på næste udvalgsmøde. 

 
Billetsalg skal sættes i gang fra 1. december. Anita har kontakten til Billetnet og får det sat i gang. 

 
Det besluttes at det fremover lægges på Facebook når der lægges et nyt referat på hjemmesiden. 
Udvalgsformændende skal stadig sende til deres medlemmer, men ved at lægge det på Facebook 
også, sikrer vi at flest muligt ser det. 
 
Det er besluttet at vi kan sende 5 deltagere til Grej forum i januar. Rikke koordinerer hvem det 
bliver. 

Nyt fra Tunø 
Bent og Hans er neutrale repræsentanter for Tunø, der skal repræsentere alle sider. Bent har fået 
indført at det tages med på beboerforeningens bestyrelsesmøder, at de orienteres om hvad der 
sker i festivalen, og modsat. Bent og Hans skal kunne repræsentere Beboerforeningen på bedst 
mulig måde. Bestyrelsen slår fast at vi ikke er interesseret i at blande os i interne og gamle sager 
på Tunø, men ønsker at se fremad og have et konstruktivt samarbejde med øen. 

 

 

Møde med PR udvalget 

Sidsel præsenterer hvad Mie har været med, ved evalueringsmødet. Deriblandt var tre forslag til 
farveskemaer, der kan bruges i PR’s arbejde. Der er enighed om at vælge et skema, hvor den 
kongeblå farve er dominerende. 
 
Sidste år blev der satset på målgruppen unge mennesker under uddannelse. I år vil alderen på 
målgruppen blive sat ca. 5 år op, så vi henvender os til unge børnefamilier. 
 
Der er generel snak om hvordan man grafisk adskiller sig fra andre festivaler, men samtidig 
signalerer at det er en fest. Bestyrelsen foretrækker at man går væk fra at bruge billeder af natur 
og korn og viser mere af øen og festivalen i stedet, bl.a. på hjemmesiden. Der findes et godt 
billede hvor festivalen ses oppefra. Det besluttes at det billede fremover skal have en 
fremtrædende plads i PR’s arbejde. 
 
Der skal arbejdes på at komme bredere ud end blot på Facebook. Det kræver at man er kreativ, da 
vi ikke har penge til at købe de store annoncer. Alle forslag må meget gerne sendes til PR udvalget. 
 



Nyt fra udvalg 
Ikke noget at bemærke 

Evt. 
Bent har erfaring indenfor forsikringsbranchen og tilbyder at gennemgå festivalens forsikringer, 
med henblik på at undersøge om der kan spares på dem. Helle sender policerne til ham. 

  
Bent laver en forespørgsel i Odder kommune på om det er muligt at få en underskudsgaranti. Det 
kan være en hjælp i forhold til nogen leverandører. 
 
Rikke vil gerne modtage forslag på ting, der kan foregå i Heineken teltet, som er så billigt som 
muligt. 
  
Anita skriver til vores leverandør af telte sidste år og undersøger muligheden for at de telte vi ikke 
har fået leveret endnu, kan blive liggende hos ham indtil næste sommer. 


