
Bestyrelsesmøde i Tunø Festival  

Tid: lørdag d. 10-9-2016 kl. 1000.  

Sted: Folkestedet, Lokale 0.3 

Til stede: Hans, Helle, Rikke, Jacob, Jannie og Peter. 

Fraværende: Lars, Camilla og Anita. 

Mødeleder og referent: Peter. 

 

Åbning ved Peter. 

Økonomi: Helle orienterede om nogle kommende udgifter. Det er stadig langt fra for tidligt at melde noget 
ud om årets resultat, men det ser ikke for godt ud og vores egenkapital bliver mindre. Vi kan dog stadig 
betale enhver sit. 

 

Ø-repræsentantskab i festivalens bestyrelse: 

Hans og Lars har igennem længere tid haft nogle oplevelser, der sammenlagt gør, at bestyrelsen stiller store 
spørgsmålstegn ved Tunø beboerforenings holdning og tilgang til vores festival. Vi er i bestyrelsen 
betænkelig ved, hvad dagsordenen er fra beboerforeningens side. 

Rygtet siger, at man dybest set ikke ønsker festivalen, og det er vi jo meget kede af at høre/erfare. 

Det blev besluttet – at der arbejdes videre med forsøg på givtig og frugtbart samarbejde – både til fordel 
for Tunø – men også for festivalen. Bestyrelsen ønsker at betænke Tunø i så bredt omfang som muligt – 
men da vi jo har en ”forretning” – er vi også nødsaget til at finde løsninger, som er brugbare og økonomisk 
ansvarlige for festivalen. 

 

Herefter var der en lang snak i bestyrelsen om alle mulige emner, herunder også det kommende 
formandsmøde kl. 1200  – men der blev ikke truffet nye beslutninger, hvorfor der ikke skrives mere herom i 
dette referat, da vi jo kun udfærdiger og er forpligtiget til at skrive beslutnings referater. 

PR:  

Kl. 1100 dukkede PR op – som havde bedt om møde med bestyrelsen. PR var repræsenteret ved Mie og 
Sidsel var ikke kommet frem – grundet nogle færge problemer. 

Mie præsenterede et layout for bestyrelsen, som omhandler visuel profil og grafisk fremstilling af 
festivalen. 



Der blev kørt slide show og vi må sige, stort og flot stykke arbejde, som der er foretaget. Der var mange 
interessante tanker og fremstillinger, som bestyrelsen helt klart skal forholde sig til og beslutte, hvad som 
er brugbart og ønskeligt. 

Bestyrelsen takker mange gange PR ( Mie ) for det store arbejde. 

Referent : 

Peter N. Jørgensen, næstformand. 

 

 

 

 


