
Referat af bestyrelsesmøde i Tunø Festival 

Tid og sted: Tirsdag d. 12 december på Folkestedet kl 18:30
Tilstede     : Peter, Rikke, Helle T, Jannie, Hans, Bent, Birgitte, Helle B og Pia 

Mødeleder: Peter
Referent : Pia 

1. Økonomi

Helle T kunne fortælle at der er solgt 9 billetter og de 7 blev solgt på opstartsdagen.
Hun laver et oplæg til budgetmødet d 14/1-18 og sender en mail, efter nytår, ang møde hvor hun vil 
opfordre alle formænd, næstformænd og teamleder til at deltage i mødet.

2. Orientering om møde med Odder kommune.

Peter, Helle T og Pelle har været til møde med Karsten Poulsen fra Odder kommune. 
Det var et positivt møde. 
Vi afholder 2 intimkoncerter på Folkestedet og planlægger at afholder 2 i Odder kommune. 
1 i Vita-park og 1 på Tunøfærgen.
Tilskud til festivalen vil blive søgt samlet i slutning af januar.

3. Odder Garden/åbning af festival 2018.

Bent har snakket med Odder Garden for at hører om de kunne være interesseret i at være en del 
af åbningen af Tunø Festival 2018. Det er de meget interesseret i og der arbejdes nu videre mht. 
planlægning, pris og tidspunkt i samarbejde med færgen og musikudvalget.

4. Fortrolighed/intern samarbejde i bestyrelsen.

Emnet blev drøftet og der var enighed om at intet må nævnes før referatet er udsendt.

5. Nyt fra udvalgene.

Administration afholder møde d 2 januar.

Drikkevarer har holdt møde. Hanne Reider er formand og Diana er næstformand.
De havde et godt møde. Der blev snakket om at bl.a. de skafferne der var over 18 skal bruges til at 
kører golfvognen mere mht. tranportering af bestillinger til de forskellige barer i stedet for 
logistikholdet.
De har haft møde med Tuborg og der er lavet en aftale med dem ang. t-shirts til medarbejderne.
Der blev snakket om en satelitbar uden for hegnet ved teltpladsen.

Håndværkerne har afholdt møde og Carsten fra Tele er formand (30 år som formand i 2018) og 
Nicolai fra VVS er næstformand. 
Alle synes det var et godt initiativ til festivalen at lægge holdene sammen og ser frem til godt 
samarbejde.
Nicolai og Bent har talt om vandforbruget til diverse. Fremover sættes der et vandur ved 
tilslutningerne ved havne husets vandforsyning som i år. Samtidig et vandur ved tilslutningen ved 
Ølykkecentret. Det er tilslutninger vi ikke betaler vand samt vandafledning for.

Festivalens vandtilslutning med vandur fordeler vand til diverse spiseområder m.v.. Her betaler vi 
for det registrerede vandforbrug. Dog ikke vandafledningsafgift.



Logistik har ikke afholdt møde endnu, men Qrt har meddelt at han gerne vil være formand.

Madholdene har holdt møde. Tina blev valgt som formand og Heidi fra p-mad blev næstformand.
Peter havde møde med Morten fra BC inden og kunne berette at han var klar på endnu et år. 
Der blev på mødet også drøftet hvilken mad der skulle serveres i Mågen og vi blev enige om at det 
skulle være en mellemting mellem Mågen og Tuma’en så vi opretholder udvalg af mad. 

Musik har holdt møde og Rikke er formand. Mek er en god samarbejdespartner og alle kontrakter 
er underskrevet og alt er planlagt.

Promotion har indkaldt til møde d 21 december.

Profiler har indkaldt til møde d 14 januar, sammen dag som budgetmøde.

Safety har holdt møde. Ulrik er formand og Tom er næstformand. 

Associerede samarbejdspartnere har holdt møde og Henrik er valgt som formand, på baggrund 
af at han har kendtskab til største delen. Da holder møde med færgen tirsdag d 19 december.

6. Nyt fra Tunø.

Tunøfonden har et bygge projekt ang. 2 stk. nye boliger i bygningen over for Mejeriet. Økonomien 
skal dog helt på plads før der kan bygges. Der er deadline for indsamling af tilskud til byggeriet d. 
15 januar 18. 
Bestyrelsen for Ølykkecentret har startet en undersøgelse om muligheden for opførelse af to-tre 
boliger på Kommunens grund ved Ølykkecentret.

7. Evt.

Peter og Rikke deltager i Grejforum i Skanderborg. Der er god stande i år bl.a tilgængelighed og 
pladsindhegning og ellers god mulighed for indformation og få kontakter til folk som enten kan 
hjælpe eller har gode ideer.

Igennem Dansk Live har vi mulighed for at komme rundt på de forskellige festivaler og koncerter 
og se hvordan det foregår der og måske få ideer/input.

Der skal være synlighed med kontrakterne så vil ved hvordan tingene foregår.

Der er byggeprojekter bl.a nye hytter til camping og en omstrukturering af de gamle toiletvogne, 
som skal bruges til musikervogne i stedet. Rikke, Birgitte og Pia er i gang med opstart på dette.

Peter havde taget kontakt til Stine fra Tuma for at fortælle at vi har nedlagt Tuma’en og fik en god 
snak med hende.

Alle de hold der skal have pengekasser vil blive indkaldt til møde med ham/dem som står for det.

Referent Pia G Nielsen 17/12-2017


