
Bestyrelsesmøde i Tunø Festival 

Tid: lørdag den 16. april 2016 kl. 11.00 

Sted: Ølykkecenteret, Tunø 

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

Fraværende: Lars 

 

Indledning ved kasserer – valg af mødeleder og referent 

Mødeleder – Helle 

Referent – Anita  

 Økonomi ved Helle 

Der er ikke udarbejdet et regnskab, men på nuværende tidspunkt har der ikke været afholdt ret mange 

udgifter. Billetsalget går tilfredsstillende. 

Kontingent for ungarbejdere 

I forbindelse med opstarten af det nye ungdomshold ønskes der en afgørelse på om medarbejdere under 

18 skal betale kontingent. Det gør de ikke i dag, men de får de samme goder med hensyn til gratis færge, 

adgang til festivalen, mad i personaleområdet osv. som voksne medarbejdere. Bestyrelsen beslutter at 

medarbejdere under 18 år fremover skal betale 150 kr. i kontingent. Dvs. hal v pris i forhold til voksne. 

Arbejdstid for Støtteforeningens medlemmer 

Bestyrelsen har modtaget et spørgsmål fra en formand om hvor mange timer et medlem af 

støtteforeningen skal arbejde, for at være berettiget til en plads som medarbejder. Bestyrelsens holdning 

er at de skal arbejde mindst 10 timer under festivalen. Støtteforeningen bedes tage emnet op på deres 

næste bestyrelsesmøde. 

 Status på Ungdomskorps v. Rikke 

Elisabeth Hartlev er valgt som formand for holdet. Først og fremmest har hun brug for et overblik over 

hvilke hold der vil tilbyde vagter til ungarbejderne, så alle formænd bedes overveje om de har nogen 

opgaver der egner sig til ungdomskorpset. Det skal annonceres i Facebook gruppen for vores 

medarbejdere, at holdet er i gang og skal bruge medarbejdere. I første omgang er det et tilbud til børn af 

medarbejdere. 

Stackcup 

På nuværende tidspunkt er der to udfordringer med Stackcup der skal løses. Dels skal der styr på 

transporten af kopperne til og fra festivalen og dels skal der udarbejdes et system for hvordan salg af 

kopper og eventuelt pant system skal registreres i barerne. Anita overtager rollen som 

bestyrelsesrepræsentant på projektet fremadrettet. Anita og Per Sundgaard skal i fællesskab finde en 

fornuftig måde at registrere udgifter/indtægter vedr stack-cup, herunder evt pant (hvor meget og 

hvordan). 



Work-shop for formænd 

Work-shop’en er aflyst og punktet udgår derfor. Der er i stedet arrangeret bestyrelsesmøde med deltagelse 

af PR- og sponsorudvalget på dagen, hvor workshoppen skulle være afholdt. 

Status på tilbud fra Købmanden (ved Helle, Jannie og Peter) 

Der er modtaget et tilbud fra købmanden på leverance af madvarer til festivalen. Da deres tilbud ligger over 

det vi kan få hos vores nuværende leverandør er det besluttet at vi fastholder BC som leverandør på mad. 

Vi vil dog fortsat købe personaleøl/vand og diverse mindre ting hos Købmanden. Købmanden har fået 

personligt besked på et møde under arbejdsweekenden. 

Status på telte og camping (ved Rikke)  

Vi er begyndt at sælge teltene som drømmeslotte og har modtaget et eksemplar af det sæt vi sælger, så vi 

kan teste hvordan det er at sætte op osv. Der mangler afklaring på hvor teltene skal opbevares efter 

festivalen. Der er fundet nye folk til at stå for optegning af campingpladsen før festivalen. Anita overtager 

rollen som tovholder for udvalget. Anita får det udlånte telt sat op og tager tid på, hvor lang tid det tager. 

Efterfølgende skal teltet returneres til Proforma. 

Nyt navn til TeePee (ved Rikke) 

Det blev besluttet at det nye navn er Mågen, som blev indmeldt af Yvonne Klitgaard Sørensen. 

Status på fyrværkeri (ved Jacob) 

Punktet streges, da det er Lars der er tovholder på projektet. 

 Status på Tuma-mad (ved Helle) 

Pladserne er sat til salg og det går fint med salget allerede. 

Status på færgereservationer (ved Anita og Helle) 

Der har været noget uro omkring udsolgte færger om søndagen, men det er kun tre færger der er udsolgt 

indtil videre. Tre andre færger er der stadig pladser på og derudover kommer MS Tunø sandsynligvis også 

til at sejle nogen ture. Den kan der dog ikke bookes plads på på forhånd. Der har været en fejl på Billetnet 

hvor man kunne bestille flere reservationer end man har købt billetter. Fejlen er nu rettet og en liste over 

hvem der har reserveret for mange billetter er ved at blive gennemgået. Det er dog intet der tyder på at 

omfanget af problemet er ret stort. 

Nyt fra udvalgene 

De fleste udvalg er godt i gang med forberedelserne og der holdes en del møder, men derudover er der 

ikke noget nyt, der ikke er dækket af ovenstående. 


