
 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FOR TUNØ FESTIVAL 
 

TID OG STED: Tirsdag d 10 april kl 17.00 på Folkestedet  
 
TILSTEDE: Peter, Rikke, Helle T, Jannie, Helle B, Birgitte, Bent, Hans og Pia  
 
MØDELEDER: Peter 
REFERENT: Pia  
 
1.Økonomi (Helle T) 
Der er  indtil videre solgt 176 billetter. 
 
2.Vagterne/tøj (Peter) 
Peter havde en snak med Tom ang budget og deres tøj. De snakkede om at de skulle bruge 
veste i stedet for at købe nyt tøj, men Tom var ikke enig. Resultatet blev at de bruger det tøj 
de har. 
 
3.Mandskabsvogne (alle) 
Helle T og Rikke arbejder på at bestille nogle musiker vogne i stedet for at gøre de gamle 
toiletvogne istand, da der ikke er tid. 
 
4.Svind (alle) 
Det er vigtigt at der bliver runderet mere når man har bestyrelsesvagt og formanden for hvert 
hold skal være OBS på dette og informerer medarbejderne. I håb om at komme evt. svind 
mere til livs. 
 
5.Camping (alle) 
Der er både for og imod at få hegn rundt om campingpladsen. 
Det vil give festivalen nogle flere penge og det øger sikkerheden for gæster og mindsker 
gratister. 
Helle vil efter mødet lave et regnestykke som viser hvad vi kan tjene på at hegn op. 
Vi snakker med Ulrik ang sikkerhed. 
 
6.Støtteforeningen TSF (Helle T) 
Der er lavet en midlertidig samarbejdsaftale mellem TF og TSF. 
Jannie skal til møde onsdag og vil snakke med formand John om hvad de siger til aftalen og 
så snakker vi om det på næste møde. 
 
7.Visionsudvalget (alle) 
Bestyrelsen har via mail fået forslag til nogle boder som kunne komme på festivalen.  
De boder der skal komme skal være til fordel og kunne give stor profit for festivalen. 
 
8.Nyt fra udvalgene  
Birgitte er kommet på sammen med Pia til at lave hytter i stedet for Rikke.  
Musik/backstage holder møde til maj. 
De sidste planer med Odder Garden skal laves og der skal skrive en rigtig kontrakt. 



Armbånd til byråd og Garden bliver uddelt på færgen så det er klaret inden de kommet i 
havn og vi ikke har nogle inde på pladsen uden armbånd. 
 
9.Nyt fra Tunø 
Tunø beboerforening har afholdt ordinær generalforsamling. På denne generalforsamling 
blev der valgt ny bestyrelse der har konstitueret sig som følger: Formand Jørgen Hastrup, 
næstformand Jacob Bertelsen, kasserer Claus Døssing, bestyrelsesmedlemmer 
Anne-Grethe Brønning samt Jørgen Riis Kire. 
 
På samme generalforsamling blev Bent Sundgaard valgt til en ny 2 årig periode som Tunø 
repræsentant til bestyrelsen i Tunø Festival. 
 
D. 04. april afholdte Tunø Erhvervsforening Erhvervstræf for alle interesserede. Her var der 
7 indlægsholdere med Borgmester Uffe Jensen samt Mette Dencker Dencker fra folketinget 
som de første talere. Et arrangement for at styrke udviklingen på Tunø. Festivalens formand 
Peter Jørgensen havde også taletid, hvor han fortalte forsamlingen om blandt andet 
Festivalens gode samarbejde med Odder Kommune. 
 
10.Evt 
Den 26 maj afholdes der intimkoncert på færgen i Hou Havn. 
 
  


