
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FOR TUNØFESTIVAL  

TID OG STED: Tirsdag d. 14 august kl 18:30 på Folkestedet  

TILSTEDE: Peter, Rikke, Helle T, Jannie, Birgitte, Helle B, Bent og Pia 


MØDELEDER: Peter

REFERENT: Pia 


1. Økonomi (Helle T) 
Helle kunne fortælle at vi har i år solgt 860 billetter og deraf er de 308 solgt på Tunø.

Det ser positivt ud indtil nu, men Helle arbejder stadig videre med tallene.


2. Årets festivalevaluering - bordet rundt 
Vi tog bordet rundt og der var positivitet hele vejen. Alle har arbejdet hårdt og haft travlt 
med diverse, men grundlæggende var det en god festival med god stemning og god 
musik.


3. Udvalgs formænd og frivilligheden (alle) 
Vi skal desværre sige farvel til mange af vores formænd efter årets festival.

Vi vil derfor gerne sige stor tak for den indsats i har gjort gennem årene.


Ulrik - sikkerhed 

Heidi - p-mad 

Lars - PR 

Tom - vagt

Kristine - læge (ny formand fundet)

Ida - renhold 


4. Evaluering på Tunø med beboerne på Tunø.  
Bent kontakter Jørgen Hastrup (beboerforeningen) og tager en snak ang fremtidig 
evaluering af festivalen på Tunø.


5. Generalforsamling i november.  
Peter, Birgitte, Helle B og Pia er på valg i år og alle undtagen Peter ønsker genvalg.


6. Nyt fra Tunø  

Efter en veloverstået festival kom der hurtigt nye gæster på Tunø Fondens jord. Det gav 
lidt udfordring ang. den sidste oprydning på pladsen efter festivalens exit. Festival 
bestyrelsen bør overveje, om vi skal bede Fonden give os et par dage til endelig 
oprydning efter festivalen er slut, så nye gæster kan flytte ind på en ryddet plads..

 

På Tunø har der været en del negativ stemning grundet utidig indblanding i Tunø´s fri fragt 
aftale som Odder Byråd har vedtaget til gavn for erhvervsdrivende på Tunø.

 

Det såkaldte § 17 stk. 4 udvalg som er nedsat af Odder kommune med deltagelse fra 
Tunø er et midlertidigt udvalg der skal færdiggøre et udviklingsarbejde for Tunø´s fremtid. 
Arbejdet skal udmøntes i et oplæg til Kommunal bestyrelsen og dermed naturligvis også 
til politikerne i Odder Kommune,. De skal bruge udvalgsarbejdet til at beslutte 



Kommunens aktiviteter i forhold til, hvad kommunen vil/kan gøre for Tunø´s udvikling i 
fremtiden.


Aarhus Motion afholder igen løb Tunø rundt d. 31. august. Der forventes at deltage ca. 
200 løbere der efter løbet skal have mad fra Tunø Kro. Aarhus Motion har bestilt særskilt 
færgetransport med Tunø Færgen. 


Den 29 september har tunøfærgen 25 års jubilæum.


Hans, vores ene Tunø repræsentant, har efter eget ønske valgt at stoppe med øjeblikkelig 
virkning. 

Vi, som bestyrelse vil rigtig gerne takke for godt og sjovt samarbejde gennem årene.


7. Nyt fra udvalgene 
VVS - toiletvognen på teltpladsen var ikke ok og skal være større næste år.

MAD - Kølevognene tjekkes på priser til næste år.



