
Bestyrelsesmøde i Tunø Festival  
Tid: tirsdag d. 9. august kl. 18.30 

Sted: Folkestedet, Lokale 1.7 

 

Til stede: Jannie, Peter, Jacob, Helle, Rikke, Anita, Hans 

Fraværende: Lars 

 

Valg af mødeleder og referent 

Mødeleder – Peter 

Referent – Anita  

  

Kort høring bordet rundt, om personlig status efter festivalen 

Der er enighed blandt alle bestyrelsesmedlemmer om at det har været et usædvanligt hårdt år. Både op til, 

under og efter festivalen. Der er for mange ting der ikke er styr på, og for mange opgaver ender med at 

skulle løses af bestyrelsesmedlemmer.  

Alle har dog også haft en god festival med god musik. 

Økonomi v. Helle 

Helle orienterer bestyrelsen om den økonomiske situation på nuværende tidspunkt, men det er stadig for 

tidligt at sige noget om årets resultat. Det ligger dog fast at vi kan betale enhver sit efter årets festival. 

Bestyrelsen fik udleveret lister over årets udleverede og anvendte fribilletter og akkrediteringslisten. 

Bar/Backstage v. Rikke 

Rikke har gjort sig nogen tanker om hvordan man kunne strukturere barudvalget lidt anderledes i fremtiden 

end det er i dag. Men der er mange ting der spiller ind. Forskellige scenarier blev vendt af bestyrelsen, men 

der træffes ingen beslutning om det på nuværende tidspunkt. Der arbejdes videre med det i løbet af 

efteråret. 

Mad v. Jacob/Peter. 

Efter de mange problemer der har været med BC i år, er det tid til at undersøge om man kan bruge andre 

leverandører. Der blev lavet et stort udbudsmateriale i foråret, der vil kunne anvendes til at søge tilbud fra 



andre udbydere. Janni kontakter nogen steder med henblik på at få nogen kontaktpersoner vi kan 

henvende os til. 

Oprydning efter årets festival v Hans/Jacob. 

Hans og Jacob har brugt en del tid efter festivalen på at rydde ting op på pladsen, der burde være fjernet. 

Rikke har også brugt meget tid på at lede efter ting der var kørt de forkerte steder hen, hvilket har 

resulteret i en ekstra udgift for festivalen. Det er nogen af de ting der skal strammes op på til næste år. 

Hvert udvalg bør have 1-2 medarbejdere der bliver på øen til de er sikre på at alt fra deres udvalg er ryddet 

op. 

Kopi armbånd v Hans 

Der er fundet nogen armbånd der ligner vores backstage armbånd, men ikke er helt magen til. Vi ved dog 

ikke om de har været brugt til at snyde sig ind eller stammer fra en anden festival, eller noget helt andet. Vi 

har ikke nok oplysninger til at gøre mere ved det på nuværende tidspunkt. 

Telte v Peter/Helle 

Der har ikke været tilfredshed med de telte vi har fået leveret til Kongebyen. De var mindre end vi havde 

forventet og mente vi var blevet lovet. Helle er i dialog med leverandøren, der indtil videre har tilbudt et 

lille afslag i prisen. Helle fortsætter dialogen. 

Skolemad v Rikke/Peter. 

Der skal findes en ny formand for Skolemad. Der er en person i spil til stillingen og det undersøges inden 

næste møde om vedkommende er interesseret. 

Tunø skole v Hans/Peter. 

Der har været mange problemer med skolen under årets festival. Der har været snak om at indkalde til et 

møde, så lige nu afventer vi at høre nærmere og tager det stille og roligt som det kommer. Punktet 

behandles ikke nærmere på nuværende tidspunkt. 

To indkomne forslag til bestyrelsen: alle 

Sidsel har sendt en mail til bestyrelsen med to forslag. Først og fremmest et tilbud om at afholde en 

workshop for festivalens formænd. De har en medarbejder med erfaring på området, der vil gøre det gratis. 

Bestyrelsen tager imod tilbuddet og PR må meget gerne afholde en workshop, men skal være opmærksom 

på at der ikke kan afsættes penge til materialer el. til det. 



Det er også foreslået at holde et møde mellem bestyrelsen, PR og vores musik booker mhp. at se frem mod 

næste års festival og sikre vi lægger en fælles strategi. Dette forslag tages der ikke stilling til på nuværende 

tidspunkt. 


