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Bilag 1 

Kære fremmødte 

Her er formandens beretning til Festivalforeningen Tunø generalforsamling 2015 

 

Jeg hedder Lars Løhndorf og er konstitueret formand for Tunø Festival, efter at Jørn Kildall trak sig 

som formand i august 2015. Det var af helbredsmæssige årsager. Det går fremad for Jørn Kildall, 

og jeg skal hilse jer rigtigt mange gange fra ham.  

 

Som tidligere næstformand trådte jeg naturligt ind og overtog formandsposten frem til dagens 

generalforsamling. Mén, i dag må vi så finde ud af, hvem der skal tage roret og dermed styringen 

for Tunø Festival, fremadrettet. 

 

I kølvandet af Jørn Kildalls afgang blev der i efteråret rykket rundt på posterne i bestyrelsen:  

Hans Andersen fra Tunø overtog min plads som næstformand. Janni Nielsen blev opgraderet fra 

suppleantpost til fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, i henhold til vedtægter § 4 Stk. 4  

Bestyrelsen ser nu sådan her ud: 

 

Formand   Lars Løhndorf  på valg 

Suppleant:    Rikke Madsen  på valg 

Suppleant 2:   Ingen   på valg 

Kasserer:    Helle Trolle    på valg 

Bestyrelsesmedlem:   Jakob Frost    på valg  

Bestyrelsesmedlem:   Peter Nørgaard Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem:   Jannie Nielsen 

Bestyrelsesmedlem:   Kamilla Olesen   ø-repræsentant 

Bestyrelsesmedlem og næstformand Hans Andersen   ø-repræsentant 
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Billetsalget 2015 har været for dårligt og det giver røde streger.  

Røde streger skader vores fællesskab og fremtid. Røde streger i et regnskab, er ikke en god start, 

hvis man ønsker at være formand. Derfor har jeg gjort mig nogle tanker, om udfordringen som 

formand er værd at tage.   

 

Jeg holder rigtig meget af Tunø, musikken og det samvær vi har sammen. Når alt det sjove så er 

sagt, må jeg også erkende, at det er en organisation, der har sine besværligheder i processerne, 

når der skal arbejdes fremad. Det er et problem – det skal der laves om på. Når der ikke sælges 

billetter nok, så er det et fælles problem, der skal bearbejdes sammen.  

Vil I hjælpe bestyrelsen til at komme videre i processen?  

Hvis ja, så skal vi alle lære at tilgive hinanden i det små og arbejde sammen i de store processer.  

 

Senere på aftenen skal generalforsamlingen tage stilling til, om hvem man bakker som 

formandsprofil frem til generalforsamlingen 2016. Hvis der er opbakning fra forsamlingen vil jeg 

gerne bestride posten. Det er på opfordring fra bestyrelsen, at jeg stiller op til formandsposten.  

 

Samarbejdet i bestyrelsen har været berigende og givende.  

Der har været rigtig mange gode møder, men også møder, hvor vi kortvarigt har kunnet diskutere 

højlydt. I de diskussioner med forskellige meninger, sker der en udvikling, hvor vi danner nye 

meninger, som afføder nye tiltag.  Det er en sund proces, og sådan har det fungeret i de 3 år, jeg 

har været i bestyrelsen.  

 

Jeg kan sige ”god” for at alle bestyrelsesmedlemmer. De brænder alle sammen for Tunø Festival, 

og de vil det bedste for vores forening. Til den samlede bestyrelse igennem det sidste år vil jeg 

gerne sige tak for jeres indsats. I gør det godt! 

 

Til jer bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i dag, vil jeg også sige, at I hver især har min 

anbefaling og hertil min stemme, når vi når dertil. Jeg kan stå inde for, at I vil det bedste for Tunø 

Festival ud fra jeres ståsted. 
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Mit ønske til den kommende bestyrelse for den næste periode er, at vi sammen med vores 

udvalgsformænd og frivillige skal arbejde i en mere fremadrettet proces, hvor vi sammen bakker 

hinanden op i det store – og tilgive hinanden i de små ting. Vores mål skal være at skabe en 

festival af kvalitet for vores gæster, og som giver overskud til foreningen.  

 

På afstand så Tunø Festival 2015 ud til at været et år med underskud. – men det var nu alligevel 

også et år med gode oplevelser, når jeg tænker efter. Vores udvalgsformænd var som sædvanligvis 

forberedte til festivalen og fik sammen med de øvrige frivillige, opstillet en god kulisse til Tunø 

Festival 2015. År efter år beviser alle deres parathed og engagement. Det giver os i bestyrelsen en 

tryghed i, at der er styr på alt det praktiske. En tak til udvalgsformænd og frivillige, som bruger 

deres tid før, under og efter Tunø Festival. 

 

Det er svært at fremhæve en enkelt kunstner eller et enkelt band, uden også at nævne den 

næste og den næste igen. Så lad mig sige det på en anden måde; Alle gjorde det 

bemærkelsesværdigt på hver sin måde.  

Der var de store og flotte sceneoptrædener, der var de mere hyggelige og intime koncerter, og der 

var de få ”helt skæve” performere. Ingen nævnt, igen glemt, men samlet set et flot musikprogram 

med en flot kunstnerisk præstation, især når man sammenholder det med de resurser, som nu 

engang var afsat til musikken. 

 

På festivalpladsen hyggede gæsterne sig og vejret var godt. Barerne var godt besøgt og der var 

gode spisesteder, der på hver sit niveau kunne hjælpe de gæster, som skulle stille deres sult med 

rigtig god mad. Alt i alt et rigtigt flot set-up og en god afvikling af Tunø Festival 2015. Der skal gives 

ros til både gæster, kunstnere og dem, der har arbejdet. Kun afslutningen glippede totalt og var 

klodset – det lover bestyrelsen, at der kommer styr på!  

 

Vi havde flere fine gæster ovre, her vil jeg gerne fremhæve besøget af et samlet byråd fra Odder 

Kommune. Dejligt at møde lokale folkevalgte, som ikke er bange for at komme og nyde vores 

festival. Jeg tror og håber på, at Odder kommunes by rødder vil være med til at sikre en fremtid 

for kulturen i kommunen og i Østjylland. Jeg kan oplyse forsamlingen om, at vi modtog 



 
 

5 
 

kulturstøtte fra Odder Kommune i 2015. Vi er fortsat i positiv dialog med Odder, hvor fokus ligger 

på kulturen, og de muligheder, der kunne ligge i fremtiden. 

 

Vi havde også besøg af formanden for Kulturudvalget i Aarhus Kommune. Hensigten med et sådan 

besøg er at gøre opmærksom på Tunø Festival og øens eksistens i Aarhus Bugt i forbindelse med 

”2017”, hvor Aarhus er udnævnt til Europæisk Kulturhovedstad.  

 

Så er vi altid glade for tunboerne som samarbejdspartnere. Vi kan ikke sige det nok: 

Tak til tunboerne for lån af Tunø - uden Tunø, ville der ikke være en Tunø Festival.  

Jeg kan stå inde for, at vi er mange, der elsker Tunø. Øen har mange ambassadører i vores 

medlemsskare. Lad os sammen bevare den gode dialog m.h.p. at udvikle vores samarbejde til 

fordel for alle. 

 

Om Tunø Festivals intimkoncerter på Folkestedet I Aarhus kan jeg fortælle, at vi nu har været 

igennem den første sæson med Intimkoncerter, som afvikles i vinterperioden. 

I ”Hullet”, som vi er begyndt at kalde scenen, har vi haft 4 rigtig gode koncerter. 

Vi startede i november 2014 med at have Tournesol. Senere i det nye år havde vi en god historie-

fortælling med Beatles-sound fra The Beatrio. Foråret blev sat i gang af Paul Eastham, den store 

stemme fra Coast, som gav den flot på guitar og klaver. Sæsonen bliv afsluttet med Kenn Lending 

Blues Band, som igen var i sit es – det var en fed oplevelse.  

Kenn Lending fortalte, at mange mennesker havde ”The Blues” i sig – nogen tog piller for det, 

mens andre valgte musikken for at komme videre. Det giver mig den eftertanke, at vi lever i en 

verden, som plages af stress og jag! Så er det godt, at vi har Tunø, vores fællesskab og vores 

festival.  

 

Til holdet bag Tunø Festivals intimkoncerter vil jeg gerne sige tillykke med det første år. Flot gået. 

Det er dejligt at komme ned i ”Hullet”. Det er et fantastisk visitkort I sætter i det Århusianske på 

vegne af Tunø Festival. Tak for jeres indsats for vores forening. 

I bedes også overbringe en hilsen til Folkestedet og takke for samarbejdet og lån af ”Hullet”. 
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Jeg vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage i disse intimkoncerter, og jeg kan fortælle, 

at Irish 5 kommer og spiller os i julehumør allerede søndag 15. november. Det bliver godt. Og tag 

gerne ægtefællen, sviger-mekanikken, børn og børnebørn med. Det er så hyggeligt. 

 

Det var i 2015 svært af få vores PR-udvalg til at køre bare rimeligt, fordi der ikke var nogen reel 

PR-formand på holdet. Jeg tror, at PR-arbejde og markedsføring af Tunø Festival, for sent kom op 

på den store remskive og det har et direkte sammenhæng med vores billetsalg. Så det skal 

bearbejdes!  

 

Den gode nyhed er så, at det endelig er lykkedes bestyrelsen at finde en PR-formand og fået 

sammensat et PR-udvalg. Bestyrelsen har set ned i den nye PR formands ”ide-kuffert”, og vi synes 

slet ikke der ser dumt ud, - tværtimod. Jeg sporer en god energi, så jeg ønsker for os alle, at det 

lykkes for PR-udvalget at præstere en maksimal god markedsføring til 2016. Jeg ønsker den nye 

PR-formand og udvalget, rigtig god vind, pøj-pøj og held og lykke. Der ligger en stor opgave foran 

PR-udvalget, som er særdeles vigtig for vores forening. 

 

 

I forsommeren var jeg til et større møde under Business Region Aarhus – som er en organisation 

med 11 østjyske kommuner, der arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser regionalt. Her var 

alle nabokommuner til Aarhus repræsenteret med deres borgmesters, deres embedsværk og 

deres lokale erhvervsliv. Der blev fortalt, at man op til ”2017” forventer en stigning af turisme i 

regionen. I den udvikling vil der komme 25% flere hotelsengeplader i området ift. 2013. Som tal-

markør siger det noget om den udvikling, der er undervejs i regionen – og det kunne være rart, 

hvis der så kunne falde et par færgefulde betalende gæster af til fremtidens Tunø Festival, samt et 

større turistbesøgstal til Tunø.  

 

Jeg vil anbefale den kommende bestyrelse, at følge den regionale proces op til ”2017”, for jeg tror, 

der kunne ligge et potentiale for Tunø, Odder Kommune og Tunø Festival, hvis alle parter spiller 

sine kort korrekt. Og jeg tror på, at vi allerede har et netværk, der kan bruges til at tage fremtidens 

udfordringer op og bringe os tilbage til gode økonomiske resultater.   
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Kan man så tro på fremtiden? Ja, jeg tror på fremtiden, og jeg tror på, at vi sammen kan udvikle 

Tunø Festival maksimalt til fremtiden. Vi kan godt komme tilbage til de tider, hvor vi meldte 

udsolgt. Men det kan en bestyrelse ikke gøre alene, ikke uden jer, en medlemsskare, der også vil 

arbejde fremadrettet.  Da en elefant kun kan spises i små bidder – er det vigtigt, at vi alle tror på 

hinanden og arbejder sammen i en fremadrettet ånd. Hvis vi falder og slår os undervejs, så er der 

kun en ting at gøre. Rejse os op, børste støvet af bukserne, lære af vores fejl og så komme videre i 

processen. Vi skal ikke bruge tid på de spekulationer, der bidrager til negativ tænkning, navlepilleri 

og internt fnidder. Vi skal have en god arbejdsro, trække på den samme hammel og derved 

formidle stabilitet, så tingene kan fungere optimalt, så organisationen bliver velsmurt.  

Vi skal støtte hinanden og give en hjælpende hånd i den konstruktive ånd, altså: Tiden er inde til at 

vi tilgive hinanden i det små og arbejde sammen i de store processer. Vi må være realistiske, men 

også tro på fremtiden og de muligheder, der ligger i vores virkelighed. 

Hvad så med 2016?  Bestyrelsen er langt fremme i processen for 2016, og Musikudvalget har 

allerede aftaler på rigtig gode store navne til Festival 2016. Bestyrelsen går altså ALL-IN på 

musikken, med henblik på at sælge flere biletter i 2016.  I får ikke musiknavne ud af mig - men jeg 

synes, det er det flotteste musikprogram jeg har set i min festivaltid, der ligger på Musikudvalgets 

bord. Flot benarbejde og fedt, at udvalget har været så tidligt ude.  

 

Jeg ved også, at motivet til årets Tunø Festival plakat 2016 sidder på kunsternes staffeli, og 

paletten er fyldt med farver. Det bliver helt sikkert et motiv, som er vores 30 års jubilæumsbarn 

værdigt. Jeg røber heller ikke kunsteren, men kan sige, at plakaten er planlagt til offentliggørelse 

til 31.januar 2016 på Folkestedets. Dato for udgivelse af plakat er tiltænkt som en del af en tidlig 

markedsføring.  

 

Med disse ord vil jeg afslutte formandens beretning …………………… næsten 

For jeg har fået et brev med en helt særlig og fantastisk invitation.  

Det er en invitation, der lægger op til en stor personlig oplevelse for min hustru og mig, men også 

en invitation, hvori der skal tolkes et royalt skulderklap om håb til nye tider i Tunø Festival. 
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Af Regentparret er jeg, som Tunø Festivals konstituerede formand og med hustru, inviteret til 

Fredensborg Slot for at deltage i en slotskoncert og efterfølgende souper med repræsentanter af 

Kongefamilien. Og det er allerede på tirsdag. Så smokingen er prøvet, syet lidt ud i maven og 

skoene er pudsede. Hustruen farer stadigvæk forvirret rundt efter en kjole, der matcher det royale 

besøg. Jeg skal nok sørge for, at hun får håret sat og er præsentabel i tøjet til på tirsdag, men gode 

råd om etikette modtages meget gerne. 

 

Det hedder sig i invitationen, at Regentparret gerne vil anerkende de mennesker, der arbejder 

inden for turisme og oplevelsesøkonomi – og derfor er en bred vifte af repræsenter indenfor 

turisme og oplevelsesøkonomi inviteret til Fredensborg Slot.  

Nu kan Kongehuset jo ikke invitere os alle sammen, men I skal tage det som et royalt skulderklap 

til jer selv og vores fælles fremtid. 

 

 Jeg glæder mig til tirsdag og jeg glæder mig til fremtiden. 

 

Med ”Tunø i hjertet” og ønsker om gode tider for vores Festivalforeningen og Tunø, vil jeg afslutte 

min beretning som konstitueret formand. 

 

Lars Løhndorf 

Konstitueret formand 

 

 

 

 


