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Vi havde i år en festival med 948 glade gæster, hvilket var 293 færre 
gæster end sidste år og 202 færre end budgetteret. Igen i år var vi ramt 
af dårligt vejr både op til festivalen men også under festivalen. 

Vi endte ud med et underskud på 36.440,60 kr, hvilket jo ikke er 
tilfredsstillende. Men set i lyset af, at vi solgte 202 færre billetter, kunne 
underskuddet have været meget større, men vi har heldigvis været i 
stand til at spare og holde igen på udgifterne. Det skyldes ikke mindst 
de forskellige formænd, som har vist tilbageholdenhed med at bruge 
penge.  

Campingholdet havde også deres udfordringer med teltene, som vi lejer 
ud. Udgiften havde vi sidste år, da vi købte 75 teltpakker. I år solgte vi 
teltpakkerne til 640 kr og solgte i alt 39 teltpakker, som indbragte en 
nettoindtægt på 20.816 kr. Men stadigvæk havde vi store problemer 
med klager over teltenes kvalitet. Teltene kunne bare ikke holde til det 
dårlige vejr og vi måtte skaffe stormpløkker fra fastlandet. De telte, som 
ikke blev blæst i stykker, har vi givet til et værested i Århus. 

 

Omsætningen i de forskellige barer er meget tilfredsstillende. De har 
næsten nået budgettet sat for 1150 solgte billetter, så man må sige, at 
godt nok var der ikke så mange gæster, men dem som deltog, var 
tørstige og det kan vi li’. 

Vi er stadig ikke i stand til at fordele forbruget i bar I, bar II, P-bar og 
bodega, så derfor står det samlet. Næste år lejer vi kasseterminaler ved 



Godik. Vi har fået et godt tilbud og vi føler, at vi er nødt til at følge med 
tiden. Vi tror på, det bliver rigtig godt. 

Omsætningen i madboderne var bestemt ikke tilfredsstillende, bortset 
fra pølsevognen, som altid er en succes. 

TUMA’en har i flere år været en stor succes, men formand og hele 
holdet fra TUMA’en stoppede efter festivalen 2016. 

Så med en ny formand for holdet og et nyt hold, var det noget op af 
bakke og vi kunne desværre ikke leve op til den tidligere standard.  

Mågen havde heller ikke et særligt godt år, det var svært at skaffe 
medarbejdere og derfor var åbningstiden ikke så lang, som den plejer at 
være. Og det afspejler sig jo i omsætningen. 

Normalt bliver fakturaen fra Brink bogført under pladsholdet, i år har vi 
valgt at fordele udgiften ud på de områder, hvor de hører til. Dvs TUMA 
har en udgift på 13.830 til telt, gulv, borde og stole, men rent 
budgetmæssigt er det med under pladsholdt. 

For Mågen drejer det sig om 4.750 til kavalergang, borde og bænke. 

 

Brunch har haft færre indtægter, men det er jo fordi, der var færre 
gæster. Her er udgifterne til telt og borde/bænke 3.675,00 kr. 

Merchandise har også haft færre indtægter, men også færre udgifter, 
der er ikke indkøbt så meget i år. 

P-mad’s udgifter til telt mv er 8.175,00 kr. – så deres budget holder fint, 
deres indtægter og udgifter er uafhængige af antal gæster. 

 

Musikudvalget har heller ikke brugt hele deres budget. Koda-afgiften er 
mindre end budgetteret, den afhænger af solgte billetter. 

 



Pladsudvalgets udgifter er blevet mindre end budgetteret, fordi 
udgifterne til de enkelte telte, som tidligere nævnt er medtaget under 
de enkelte udvalg. 

 

Vi har i år været så heldige at få et tilskud på 25.000 kr fra Odder 
kommune til dækning af vores udgifter til transport af gods. Det er vi 
rigtig glade for og håber selvfølgelig, at vi stadig kan få et tidskud fra 
Odder kommune. Peter og jeg skal have et møde med Odder kommune, 
når byrådsvalget er overstået, så må vi se, hvad der sker på det område. 

 

PR-udvalget har desværre ikke brugt deres budget. De har brugt 18.000 
mindre end budgettet. Måske vi kunne have solgt lidt flere billetter, hvis 
det beløb var brugt fornuftigt!! 

 

Vi har ikke brugt mange penge på drift og administration i år, her har vi 
sparet 25.000 kr. På vores forsikringer er der også en besparelse på 
7.000 kr. 

 

Så har vi desværre en renteudgift på 1.063,05 – i dag koster det jo at 
have penge i banken 😊😊 

 

Til sidst vil jeg takke alle formænd og medarbejdere, for at vise 
ansvarlighed og begrænse udgifterne. 

 

 


