
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FOR TUNØFESTIVAL  

TID OG STED: Mandag d 4 februar kl 18:30 hos Rikke 


Tilstede : Rikke, Helle T, Jannie, Dorrit, Karina, Bent, Gitte og Pia 

Fraværende : Helle B


Mødeleder: Gitte

Referent: Pia 


1. Økonomi  
Der er solgt 177 4- dagsbilletter, 1 fredagsbillet, 1 lørdagsbillet, 5 hytter og 1 teltpakke.

Helle T, Gitte og Karina skal holde møde med færgen, bl.a. ang færgekoder. Ligeså snart det er 
afholdt sender Helle T mail rundt ang betaling af kontingent/ medlemskab.

Helle T og Gitte skal også holde møde med Odder kommune med henblik på at søge forskellige 
garantier.


2. Årshjul 
Der var enkelte datoer der blev snakket igennem og ang. tid og sted for afholdes af møder.


3. Beredskabsplan og tegninger 
Alle tegninger skal igen revurderes så alt kommer på de rigtige pladser, så de kan blive godkendt 
af brandmyndighederne.


4. PR- status 
Kim fra PR havde sendt Rikke en mail med forskellige forslag til nogle events/ arrangementer 
under Tunøfestival. Bl.a. et bryllupsevent.


5. Musikprogram 
Alt er faktisk ved at være på plads. 

Tina Hyltoft og Morten er tilbage som backstages.


6. Spiritusbevilling  
Bent havde undersøgt hvordan det skal foregå og det er formanden for festivalen, som skal søge 
bevilligen, så det vil Gitte gøre.


7. Hytter 
Odder produktionsskole har lavet en pris på hvad de skal have for at lave flere hytter til os, som 
blev godkendt og de er nu gået i gang med byggeriet.


8. Nyt fra udvalgene 
Vagterne 
Peter Soenen, som skulle være den nye formand for vagterne har meldt nej tak til opgaven. Bent 
har derfor snakket med Birgitte Hansen, som gerne vil varetage sig opgaven.

Renholdet 
Karina snakker med Gitte Jørgensen og Ida ang div. opgaver Gitte skal stå for.

Backstages 
Tina Hyltoft og Morten er tilbage som backstages.




9. Nyt fra Tunø  
I Tunø Beboerforening skal der på kommende generalforsamling behandles flere 
vedtægtsændringer oplyser beboerforeningens bestyrelse.


Blandt andet ser det ud til, at der ønskes valgt en supplant til Tunø pladsen i Festival bestyrelsen.


Tunø får en ny læge ordning fra 01 april 19. Dette betyder for festivalen, at festivalens lægehold 
skal lave tilretninger, da sommerlægen ikke kommer i år.


Ølykkecentret er som sædvanligt reserveret til festivalen i festival ugen.


10. Evt. 
Der er booket 6 værelser på mejeriet til musikerne.



