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Formandsevaluering i Tunø Festivalen 10. september 2016 
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C 

 
Ordstyrer: Helle 
Referent: Kathrine 

 
Velkomst ved næstformand Peter Nørgaard Jørgensen: 
 

Lars var ikke til stede, hvorfor det i stedet var Peter der bød forsamlingen velkommen. Peter 
indledte med at fortælle, at det har været et hårdt år, hvor en del udvalgsformænd efterfølgende har valgt 
at stoppe. Qrt og Pelle tager 2017 med, men holder herefter. Tina fra backstage holder allerede nu, men 
bestyrelsen vil forsøge at få hende til at blive og tage 2017 med.  Ida pointerer, at der er for få frivillige, 
hvilket også kan være medvirkende til, at folk giver op og slider sig selv op.   

Formanden Lars har også valgt at stoppe, hvilket bestyrelsen finder rigtig ærgerligt. 
Baggrunden for Lars valg om at stoppe skyldes primært, at han fremadrettet vil arbejde en del på Grønland. 
Lars vil dog fortsat være en del af festivalen i det omfang han magter ud fra hans arbejde på Grønland.  

Bestyrelsen er ked af de mange formandsskifte, der har været de seneste år og vil gerne 
finde en formand, der ønsker at blive mere end et eller to år som formand. Bestyrelsen kigger på Rikke, 
som i forvejen sidder i bestyrelsen, og som har været med på festivalen i mange år. Rikke melder ud, at hun 
er meget interesseret i formandsposten, men Rikke bliver ikke den synlige formand, som de tidligere 
formænd der har været på festivalen. I stedet snakker bestyrelsen om at få en talsmand på festivalen, som 
er festivalens ansigt udadtil i stedet for, at det ligesom tidligere har været den fungerende formand. Dette 
er en konstruktion som benyttes på andre festivaler.   

Mødeleder er Helle Trolle og Referent er Kathrine Trolle. 

 
Økonomi ved kasserer Helle Trolle: 

Helle kan oplyse, at der er solgt 1251 billetter, hvilket ikke var det festivalen havde regnet 
med, hvorfor vi ikke kommer ud med et overskud, men der kan ikke siges noget præcist endnu. 

Der er efter festivalen kommet en del fakturaer grundet sløsethed – fakturaer på ikke 
afleveret walkie talkier, lånte ting der er forsvundet (appelsinpresser). Vi har ikke råd til det, hvorfor sådan 
nogle fakturaer ikke må forekomme! 

Derudover har der været en del bøvl med ovne som forsvandt og endte tre forskellige 
steder. Det skaber alt sammen en masse rod og bøvl. Der opfordres derfor til, at tingene bliver mærket, så 
man ved, hvor tingene skal sendes hen.  

Elisabeth spørger ind til, om vi betaler for booking af musik og om man evt. kunne finde 
nogle alternativer. Helle siger, at det er svært selv at booke uden nogen form for erfaring med dette, hvilket 
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vi på festivalen ikke længere besidder. Tina giver Helle ret i, at det er nødvendigt med en del erfaring for at 
få noget billigt og godt musik til en hel festival.  

 
Evalueringsskemaer: 

Bestyrelsen har modtaget evalueringsskemaerne for sent fra PR udvalget og har derfor ikke 
rigtig haft tid til at kigge dem igennem.  

Dog kan det oplyses, at der står rigtig meget godt, men også skidt, men det er primært 
medarbejdere som har evalueret festivalen i år. Man vil gerne, hvis der var lidt flere gæster, der havde 
svaret på evalueringsskemaerne, hvorfor man evt. kunne dele det op i gæster og medarbejdere. 

Måske selve skrivet omkring evalueringsskemaerne skal sendes ud til udvalgsformændene, 
således at hvert hold kan læse det igennem.  

Rikke synes, at det er trist at se, hvor meget kritik der er fra medarbejderne – Man kan 
tydeligt se, hvornår det er fra en gæst, og hvornår det er fra en medarbejder.  Rikke mener, at den megen 
kritik bl.a. skyldes, alt det nye der er kommet til i år og i de tidligere år. Vi er som festival nødt til at følge 
med tiden og udvikle os, hvis vi ikke skal gå i stå. Dette kan være svært, da der er mange medarbejdere, 
som helst vil have at tingene kører som altid. 

John fra Støtteforeningen mener, at vi skal have et ekstra evaluerings møde, hvis der fremgår 
meget kritik af evalueringsskemaerne. 

Elisabeth foreslår, at hver udvalgsformand holder evalueringsmøde med sit hold inden man 
forlader øen. Peter fortæller dog, at de fleste hold har en form for evaluering efter hver festival.  

Peter synes også, at det er ærgerligt, at skemaerne kommer så sent som de gør, men at 
bestyrelsen vil læse det ordentligt igennem og tale sammen om det.  

 

Bordet rundt: 

VVS v/ Nicolai: 
Nicolai har ikke noget at bemærke. Han synes den nye toiletvogn virkede rigtig godt. Festival info 
pointerede, at VVS var svære at få fat i fredag eftermiddag, hvilket Nicolai tog til efterretning. 
Brunch var træt af, at hele holdet var fulde, da de kom onsdag og skulle sætte kaffemaskinerne til.  
Tina backstage gav ros til holdet over den hjælp de fik i løbet af festivalen.  
Rikke gjorde det klart for Nicolai, at man ikke er fuld, når man har VVS vagten under festivalen. 

 
Mågen v/ Tina: 

Det var Tinas første år som formand for Mågen, hvilket var et hårdt år. Dette skyldes bl.a. problemer med 
ventilationen, mange nye medarbejdere og ikke mindst en mindre brand i Mågen om søndagen. Tina er dog 
ved godt mod med en masse nye planer og vil arbejde med en god medarbejderstab til næste år   
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Tina pointerede, at mangel på færgereservationer til søndag kan være en af årsagerne til, at det er svært at 
få nye medarbejder i sidste øjeblik.  

Derudover vil Tina gerne, hvis vi kan finde en anden løsning vedrørende BC catering, da der var en del 
problemer i år. Det aftales, at der madholdene imellem afholdes et internt evalueringsmøde. Qrt spurgte 
ind til om der evt. skulle bestilles en frysetrailer til næste år, ligesom vi i år havde en køletrailer?  Kunne det 
evt. løse de problemer, der var i år med opbevaring af maden? 

Renhold v/ Ida: 

Ida gav ros til alle hold, da der var fint ryddet op efter festivalen. Der var rigtig meget affald, hvorfor 
sorteringen gik lidt galt i år. Ida vil forsøge at gøre dette bedre til næste år. Vi fik i år nye affaldsbeholdere, 
hvilket fungerede, selvom det var lukkede beholdere. Hele holdet var glade for den nye toiletvogn, som var 
let at holde ren. 

Jacob var enig i, at der generelt var pænt ryddet op efter festivalen. Men nogle havde sat fyldte poser med 
skrald ved siden af affaldscontaineren, hvilket resulterede i, at der kom rotter i. Dette er ikke godt nok, idet 
Hans og Jacob var nødt at rydde op i dette efterfølgende!   

Ida mangler ikke nye medarbejdere til næste år, men vil forsøge at få flere til at blive lidt længere på øen til 
næste år. 

Børn v/ Lea: 

Lea stopper i år som udvalgsformand. Lea har evalueret med holdet i år, og der skal være bedre 
kommunikation i formandskredsen generelt. Leas medarbejdere er trætte af den tone, der er mellem 
medarbejdere og bestyrelse m.fl. Tonen i år har været for skrap, hvor der ikke har været plads til hygge og 
lignende.  

I år har børneholdet fundet ud af hvad de små, mellem og unge børn vil have. Det gælder både ude- og inde 
aktiviteter. Unge medarbejdere på børneholdet er generelt kreative og ser muligheder, hvorfor flere af dem 
på holdet kun vil være godt.  

Rikke synes, de gjorde det rigtig godt i år, og Rikke fortæller, at hun også selv har prøvet at stå i den 
situation som Lea, men at Rikke valgte at fortsætte som udvalgsformand. Lea ønsker dog ikke at fortsætte, 
men fortæller, at hun har været glad for at være udvalgsformand, og at jobbet har givet hende en del 
erfaring.  

Camping v/ Gitte og Sofie: 

Gitte fortæller, at det generelt gik fint på holdet i år, men at der var lidt problemer med Kongebyen. 
Generelt var teltene for små, hvilket mange af gæsterne klagede over. Det er dog ikke noget, der har fyldt 
så meget på holdet i år, men Gitte mener, at kritikken er berettiget. Gitte holder også i år som formand, 
men Sofie vil overtage holdet til næste år. De taler om at dele holdet op i opmåling og billettering.  

Peter fortæller, at bestyrelsen har overvejet at droppe kongebyen, da det stort set ikke giver nogen 
økonomisk gevinst for festivalen.   
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Ungdomsudvalg v/ Elisabeth: 

Elisabeth synes, det var rigtig godt at være med for første gang i år. Hun havde lidt at lave under festivalen, 
men hyggede sig rigtigt med de unge medarbejdere og arbejdede også en smule på de andre hold. 
Elisabeth vil gerne, at det ikke kun er medarbejderbørn der må arbejde på festivalen, men at det også kan 
være gæsters børn. Det kunne også være børn under 15 år som hjalp til på festivalen. Ulrik mener dog ikke, 
at dette er en mulighed, da det vil være begrænset, hvor meget de må lave ifølge lovgivningen. 

I år har været et såkaldt ”prøveår” med de unge, hvorfor bestyrelsen endnu ikke har taget stilling til om, 
hvor lidt og hvor meget børn fremover skal have lov at arbejde på festivalen. Det vil senere tages op i 
bestyrelsen. 

Musik v/ Jacob: 

Jacob har ikke det store at berette fra musikudvalget, da alle på holdet i år var glade og tilfredse. Jacob 
opfordrede dog til, at folk afleverer ting de låner tilbage til rette ejer – eksempelvis køreplader som folk 
lånte af Jacob, men som ikke blev leveret tilbage! 

De folk der har ønsker til næste års festival musik må gerne skrive det i en mail til Jacob.  

 

Bar v/ Rikke: 

Rikke fortæller at der var en del udfordringer på holdet i år, hvilket primært skyldes introduktionen af både 
Tablets og Stackcup. Kopperne kunne godt blive en succes men Tabletsene kommer nok ikke igen til næste 
år.  Hvis vi skal have kopperne igen, skal vi have en pantbod, hvor folk kan få indløst kopperne. Tina 
oplevede et andet koncept omkring kopperne på Samsø festival med poletter, hvilket også kunne være en 
løsning. Opvask af kopperne var endvidere også en udfordring, da det kræver en del ressourcer. Dog er der 
mulighed for, at kopperne ikke skal gøres rene, men blot kan sendes retur til Stackcup efter festivalen, 
hvilket fint kunne være en løsning næste år. Mht. rengøring på pladsen har det helt sikkert været en fordel 
med kopperne, da der ingen efterladte krus har været på pladsen. Dog blev det pointeret at containerne til 
kopperne stod i en brandgang, hvilket skal laves om hvis de kommer igen. 

Brunch v/ Janne: 

Janne har slet ikke opfattet nogen negativ stemning i år, som nogle af de andre udvalgsformænd har 
oplevet. Janne synes generelt, at vi hjalp hinanden holdene imellem, men siger dog undskyld til 
transportholdet for ikke at have markeret ovnene korrekt.  

Der skal være mere styr på det materiel vi får fra Samsø, BC catering osv. til næste år. Man kunne lave lister 
til næste år og tjekke at man modtager det, man har bestilt.  

Qrt oplyser følgende omkring markering af alt materiel på øen: 

Hvis noget skal til fastlandet – mærk hvor det skal hen / udvalgsnavn. 
Hvis det skal være på øen – skriv da kun udvalgsnavn. 
 



5 
 

Rikke fortæller om et stålskab, som står på Samsø, hvilket kommer tilbage til Tunø næste år. Jannie 
fortæller, at det er Troels, som i år har lavet det til Mågen. 

Check in v/ Annie: 

Annie fortæller, at mange af medarbejderne på holdet vil på pension efter i år, og at dette giver anledning 
til at spekulere på, hvordan holdet skal struktureres fremover. Vi har ikke de gæster på festivalen, vi havde 
før i tiden men alligevel holder Check-in åbnet altid. 

Annie og Kathrine har snakket om at lægge Check-in ind under festival info, men dog hvor Check-in i et vist 
omfang fortsat står for påsætning af armbånd. 

Derudover er der meget rod med akkrediteringslisten og denne kunne fint blive lagt helt over i festival info 
og betjenes via en computer.  

Check point: 

Ingen til stede fra Check Point. 

Depot v/ Diana: 

Diana fortæller, at det var en smule frustrerende med de Tablets, som ikke virkede, hvilket gik udover 
lagerstyringen. Depotet fik dog stadig udarbejdet lagerlister, hvorfor skaden ikke var så stor. 

Diana har et ønske om, at det er den samme depotvogn vi får over næste år men inklusiv borde og stole.  

El v/ John: 

John har ikke så meget at berette, men vil dog gerne opfordre folk til ikke at ryge i deres telt ved p-
området, hvori el holdets udstyr står.  Tele holdet støtter omkring, at teltet ikke bliver brugt til ryger telt, da 
deres udstyr også opbevares i teltet under festivalen. Ulrik sørger for, at der til næste år bliver produceret 
ikke-ryger skilte. Qrt spørger ind til de gamle skurvogne, som lige nu står ude ved Vagn. Kunne de evt. 
ryddes og bruges til el-holdets udstyr? Hvis skurvognene bliver ryddet vil renholdet gerne have den ene af 
vognene til udstyr. 

Festival info v/ Kathrine: 

Kathrine kunne fortælle, at der generelt var en rigtig god stemning blandt de betalende gæster. Der var en 
del udfordringerne i år med bl.a. Tablets, hvilket gjorde at holdet var presset til tider. Derudover var der en 
del udvalgsformænd, som ikke var nok forberedte hjemmefra, hvilket betød at holdet brugte lang tid på at 
hjælpe uforberedte udvalgsformænd. Kathrine opfordrer til at dette bliver bedre til næste år. Vi kunne evt. 
lave et sekretariat på øen, hvor der blev sat en printer og en lamineringsmaskine op. Sissel har tilbudt at 
dette kan være i PR-udvalgsvognen.  

Derudover var der en del mangler i årets beredskab, da vi ikke fik de lovede radioer. Det gav lidt 
udfordringer og mere arbejde til medarbejderne i festival info. Ulrik kommenterede på at beredskabet skal 
laves om til næste år, og at det er målet at beredskabet er på plads til jul. 
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Derudover opstod der uforudsete ting som altid, som blev forsøgt løst bedst muligt. 

Havnen v/ Kamilla: 

Henrik var ikke til stede, men Kamilla kunne fortælle at alt var ok på havnen i år. 

Hegn v/ Lotte: 

Lotte synes, at alle udvalg var villige til at hjælpe i år, og især da de havde en del udfordringer med bannere 
på hegnet. Lotte lover dog, at dette vil blive løst til næste år. 

Der var to forskellige slags hegn i år, hvilket er besværligt, hvorfor der helst skal være en slags hegn næste 
år. Hegnholdet vil gerne have en radio næste år, hvilket Tele holdet vil sørge for. 

Byggepladsen virkede fint nok i teorien, men i praksis hørte folk ikke efter.  Næste år bliver der sat vagter 
ved hver indgang før festivalen, for at holde uvedkommende folk ude af byggepladsen. 

Når hegnene er sat op, skal man ikke åbne dem igen, hvilket skete i år. Når der er brug for at lave en 
indgang, skal man i stedet kalde på hegnsholdet. Rikke pointerer i den forbindelse, at der er nogle 
indgange, der skal kunne åbnes under opstillingen. Ulrik vil gerne, hvis man inden festivalen kan lave en 
optegning på, hvor der skal være mulighed for at komme ind ved opstillingen, hvilket Lotte fortæller er 
noteret allerede fra i år.  

Pelle var rigtig glad for hjælpen fra hegnsholdet, og han havde ikke selv klaret det.   

Lægen v/ Christine: 

Christine har ikke noget at bemærke. Det er et godt fast hold hvert år, og det fungerer rigtig godt.  

Backstage v/ Tina: 

Tina synes, det har været noget af en udfordring at få slået det tidligere Indkvartering og Backstage hold 
sammen. Der blev i år skabt et rigtig hyggeligt område inde backstage. Dog var der lidt større udfordringer 
end tidligere vedrørende store bands mht. autografer m.m.  

Flytning af indgangen til gear fungerede godt.  Men der skal dog strammes op på åbningen af denne 
indgang, da den stod åben alt for meget.  

Merchandise: 

Majken var ikke selv tilstede, men havde sendt en mail til Pelle.  

Majken var bedre tilfreds med leverandøren i år, men det kunne være bedre. Det der blev leveret var dog 
alt i alt nogenlunde tilfredsstillende.  Da plakaten var meget detaljeret betød dette at ”trykket” på t-shirten 
blev af plastik, hvilket ikke er så fint, som hvis det er det gammeldags tryk. Hvis plakaten igen skal være 
meget detaljeret vil det være en ide at snakke med plakat kunstneren om at lave en plakat- og en t-shirt 
udgave. Endvidere efterspurgte en del kunder en mindre udgave af plakaten samt betaling med Mobilepay. 
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Placeringen af teltet i år var meget tilfredsstillende, men teltet skal dog senest være opstillet onsdag til 
middag, for at det er muligt at pakke ud og stille op inden festivalens start.  

Majken takker for et godt samarbejde gennem årerne, idet hun grundet den store afstand ikke har 
mulighed for at blive ved som udvalgsformand.  

Plads: 

Ingen var tilstede for pladsholdet. 

Pmad v/ Heidi: 

Heidi pointerede ligesom de andre madhold, at vi skal have kigget på leverandøren idet arrangementet 
med dem i år ikke var tilfredsstillende. Gasmanden meldte i sidste øjeblik afbud, hvorfor vi i stedet fik en ny 
gasmand. Den nye gasmand pointerede, at der i pmad skal laves noget om til næste år, men han så 
igennem fingre med det i år. 

Pmad har i år skåret 20.000-30.000 kr. af budgettet ved blot at reducere mængden af maden.  

Pølsevogn v/ Pia: 

Det gik rigtig godt i år, men vi skal have nye medarbejdere til næste år, da nogle ønsker orlov. Vi håber på, 
at få den samme pølsevogn næste år, men Pia vil gerne se nogle af de andre pølsevogne man kan leje.  

Sponsor v/ Pelle: 

Pelle roser hegnsholdet for deres store hjælp med bannerne i år. Det kom bag på holdet, at der var 
problemer med bannerne under blæs vejr og næste år vil der være en på vagt hele tiden for at klare disse 
udfordringer.   

Udbyttet var 100.000 kr. netto, hvilket er flot. Vi kan måske få det samme næste år, men nogle af 
hovedsponsorerne vil måske melde fra, hvorfor der skal findes nogle nye. Fundraising kunne evt. være en 
mulighed, hvilket Lotte og Pelle vil prøve at undersøge muligheden for.  

Skolemad: 

Der er fundet en ny udvalgsformand Peter Bach. 

På trods af kommunikationsproblemer med skolen gik det fint. Det forventes, at der kommer en løsning på 
de problemer der i år var med skolen til næste år. 

Støtteforeningen v/ John: 

John undrer sig over, at de enkelte hold har haft travlt, idet medarbejderne i Støtteforeningen har stået til 
rådighed under hele festivalen. Støtteforeningen er til for at hjælpe, og de vil alle sammen gerne tage 
vagter på de hold, der har brug for hjælp. En del af udvalgene har dog ikke haft kendskab til muligheden for 
hjælp fra støtteforeningen. Det aftales, at der fremadrettet laves en såkaldt jobbank/vikarkorps hvor 
udvalgene kan henvende sig, hvis de har brug for et par hjælpende hænder.  
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Der bliver spurgt ind til vilkårene for at være medlem af støtteforeningen, og det oplyses at man som 
minimum skal have været medhjælper på festivalen i 10 år, og at det koster 50 kr. om året at være 
medlem. Derudover skal man stadig betale kontingent til festivalen, og man skal arbejde til 
medhjælperfesten i januar samt arbejde under festivalen. 

John oplyste endvidere, at medarbejderfesten kommer til at foregå Lørdag den 28. januar 2017. 

Tele v/ Bjarne: 

Tele holdet har ikke hørt til den negative stemning i år og synes generelt, at det er gået godt igen i år. I år 
har der ikke været problemer med mobildækning på øen, hvilket har været dejligt. Walkier talkierne har 
igen i år virket upåklageligt, dog vil det næste år blive noteret, hvem der får udleveret og hvem der 
afleverer walkie talkierne tilbage.  

Bjarne spørger ind til brugen af de ekstra mobiltelefoner, der bliver bestilt hvert år til bestyrelsen. De 
seneste år er de ikke blevet brugt, hvorfor det vil blive taget op, om der overhovedet er behov for dem. 

Transport v/ Qrt: 

De hold der har brug for køle- og frysetrailere til næste år bedes skrive en mail til Qrt. Qrt vil herefter 
fremsende en mail til bestyrelsen omkring anmodningen af disse. 

Der er afholdt evaluering med færgen og JM trykluft. Der er kun kommet ros fra begge partnere og især 
grej frem og tilbage har kørt rigtig godt i år. 

Qrt pointerede igen at mærkning af materiel er rigtig vigtig på øen!!  Hvis man har noget grej, som bliver 
leveret på øen, men som skal skrottes efter festivalen, skal man enten selv få det skrottet eller skrive på 
materielet at det skal skrottes. 

Der var en del roderi i år efter festivalen. PR´s pallemøbler skal skrues fra hinanden eller håndteres på en 
bedre måde, da de gik fra hinanden. 

Der er ikke mere plads i laden!! Hvis der er noget, der skal opmagasineres på øen fremover, er det den 
enkelte formands opgave at finde plads, og det er ikke transport holdets opgave. 

Beredskab v/ Ulrik: 

Vi har lært en hel del i år – både gode og mindre gode ting. 

Ambulancen er ikke tilstrækkelig, da det ikke er en redningsambulance, men en ”båre vogn”. Vi skal derfor 
have fundet en ny til næste år. De myndigheder vi har samarbejdet med har givet os ros, og synes vi har 
gjort et godt stykke arbejde med beredskabet.  

Byggepladsen har overordnet set fungeret godt, men der blev ikke sat minestrimler på.  

Ulrik lavede sikkerhedspeptalk for scene folket inden festivalen gik i gang, hvilket de var meget tilfredse 
med. 
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Ulrik vil gerne søge en lærling – ikke fordi han snart holder op. Det skal være en sparingspartner og gerne 
en der er god til kontakt med de offentlige myndigheder.  

Fremtiden: 

Qrt spurgte ind til, om der bliver en festival næste år? Helle fortæller, at der nok godt kan afholdes en 
festival, men med et skrabet budget. Det bliver et realistisk budget, der bliver fremlagt på årets 
generalforsamling og ikke et budget med høje forventninger til billetsalget fremover. Der bliver ikke penge 
til at købe nye ting for i 2017, og bestyrelsen er nødsaget til at gå hvert udvalgs budget igennem, for at se 
om der kan spares nogle steder. 

Der er ingen tvivl om, at vi skal tænke nyt for at overleve. Der blev snakket løst og fast omkring evt. 
besparelse på medarbejder t-shirt og medarbejdermad under festivalen. Nogle var for og nogle var imod 
begge dele. Bestyrelsen vil tage emnet op senere på året. 

Helle opfordrer alle udvalgsformænd til at kigge deres holds budget igennem og vurdere om, der kan spares 
noget i 2017. 

Evt.: 

Der var ingen emner. 
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