
 
Bestyrelses- og budgetmøde for Tunø festival tirsdag d. 29. september 2015 kl. 
1830 på Folkestedet, Århus. 

Tilstede: Kamilla – Rikke - Jacob – Hans – Helle og Peter. 

Mødeleder: Helle 

Referent: Peter. 

 

Punkt 1.  Gæstebesøg af ”det ny” PR-UDVALG (Sidsel og Tina). 

Der blev fremvist dias show og forklaring til skitseret plan m.h.t. PR og 
markedsføring for Tunø festival. 

Disse to kvinder har virkelig tænkt mange tanker om, hvordan interessen for Tunø 
festival kan blive større, og hvilken profil festivalen måske kunne stå for. 

Bestyrelsen tager i løbet af 14 dage stilling til, hvad vi i første omgang skal bruge af 
materialet. 

Bestyrelsen takker Sidsel og Tina for de positive kreative tanker, og fornemmer helt 
klart, at vi har fundet to kvinder, der VIL festivalen. 

 

Punkt 2. Økonomi ved Helle -  herunder budget for 2016. 

Bestyrelsen fik forelagt udkast til grundprincipper for budget 2016.  

Der lægges op til, at billetpriserne stiger, og at der bruges flere penge på musik. 

Bestyrelsen var enig med Helle i, at de fremlagte principper til budget så acceptabelt 
ud. 

Punkt 3. Fremlæggelse af musikforslag fra Jacob. 

I forlængelse af ovenstående punkt vedr. budget, havde Jacob lavet et 
musikprogram, hvor der er taget højde for det øgede budget. Men det kunne så 
også tydeligt ses, at der blev mulighed for nye og måske større navne end tidligere, 



og de navne/bands som Jacob indtil nu havde kontaktet og aftalt priser med, ser 
endog meget lovende ud.  Jacob fik grøn lys til at arbejde videre med de foreslåede 
bands/navne. 

Der blev samtidigt talt om omlægning af program – og dette projekt blev der også 
givet grønt lys til at fortsætte med. 

 

Punkt 4. Valg af nyt medlem i stedet for Lars Løndorf. 

Lars har overtaget Jørn Kildall’s post som formand jf. tidligere konstituering. Dermed 
er der en ledig bestyrelsespost, og i henhold til vore vedtægter, er det nu sådan, at 
første suppleant Jannie Nielsen indtræder som medlem af bestyrelsen. 

 

Punkt 5. Nyt fra udvalgene. 

Teknik udvalget (Jacob): Der har været evalueringsmøde og der sker nogle få 
ændringer næste år. 

Punkt 6. Nyt fra Tunø. 

Pt. ikke noget nyt fra øen. 

 

Punkt 7. Evt. 

Der afholdes møde med færgepersonalet torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 1800 – ved 
mødet er festivalen repræsenteret ved Helle, Lars, Jacob og Peter. 

 

Peter N. Jørgensen 

Referent. 

 

 


