
Bestyrelsesmøde Tunø Festival 
28. februar 2015 - Folkestedet: 

Mødt: Jørn, Lars, Helle, Jacob, Hans, Kamila, Peter, Jannie – Afbud: Rikke 
Dagsorden: Jørn – Referat: Pelle 

 
1. Økonomi ved Helle: 

 
Der er solgt 146 billetter og 6 tenthouses pr. 28.02.2015 
 
a. Tilsagn fra Odder kommune: 

Vi har ”fået” 25.000 kr. fra Odder kommune via: Børn, unge og kulturudvalget. Vi skal betale 
lidt tilbage via en Odder galla pris. Det bliver en talent pris af en art, som vi aftaler med folket 
bag Odder gallaen. Derudover skal vi promover Odder kommune bl.a. via Odder musikskole, 
bannere, annonce/artikel samt have nogle af deres folk på øen under Tunø Festival. 
 

b. Billetpris medarbejderbørn 12-17 år: 
Der var enighed om at medarbejder børn mellem 12 år til og med 17 år, skal betale 400 kr. 
for en festival billet. Det vil komme til at foregå via kasseren, således at man betaler ind på 
festivalens bank konto. Helle sender info ud snarest, der vil også være andre detaljer til 
formænd og medarbejdere. 
 

2. Godkendelse af armbånd anno 2015: 
 

Der var diskussion og debat omkring de emner Helle havde med til mødet. Et armbånd blev 
valgt og man blev enige om teksterne. Checkpoint Tunø og Check In, vil blive taget i ed 
omkring udseendet. Hvis vi kan få dem uden låse påsat, vil vi det, således at der kan blive 
noget betalt arbejde til Tunø børnene. 
 

3. Arbejdsweekend 18. - 19. april: 
 

Rikke/Jacob står for at finde ud af hvilke emner der skal arbejdes med/på. Rikke/Helle står 
for logi og mad. Helle står for færge reservationer. Der vil være bestyrelses møde om 
lørdagen samt div. Møder med Tunboere i løbet af weekenden. Der sluttes af søndag, med 
skibberlabscoves på Kroen. 

 
4. TUMA: 

 
a. Finde holdformand: 

Der er lige nu 3 der er interesseret i jobbet. Der vil blive debat om emnet på et kommende 
møde. Eksempelvis et ekstra ordinært bestyrelsesmøde. 
 

b. Flytning til nyt telt: 
Der har været udvalgsmøde om emnet. En plan er lagt og nu skal den synkroniseres med 
Plads, El, VVS, Brand og andre. 
 

5. 30-års jubilæum 2016: 
 

På grund af tidsnød, blev punktet udsat til næste møde. 
 
a. Musikbudget: 
b. Musikidéer v/Lars: 



 
6. Motiverende teambuilding v/Lars: 

 
På grund af tidsnød, blev emnet udsat til næste møde. 

 
7. Nyt fra udvalgene: 

 
Det generelle punkt ”Nyt fra udvalgene”, blev henvist til det efterfølgende formandsmøde. 
 
a. Info fra Festival-info v/Kathrine M.: 

Fra Festival Info var mødt Kathrine og Gitte, som fortalte følgende: 
 

• Festival info vil gerne have et tættere samarbejde med bestyrelsen under festivalen. 
Bestyrelsesvagten må gerne informere festival info løbende i løbet af en vagt. Det kunne 
eksempelvis være om eventuelle problemer ude på pladsen, som festival info ikke er bekendt med.  

• Bestyrelsesvagten bliver kun tilkaldt, hvis der er ting Festival info ikke selv kan håndtere, og som 
festival info mener bestyrelsesvagten skal tage stilling til. 

• Gitte og Kathrine foreslår, at vi tager bestyrelsesvagten et par timer om torsdagen, hvor der er 
middag med byrådet. 

• Hvis bestyrelsen indgår aftaler af enhver form, skal festival info have det at vide. Vi laver en 
aftalebog hvor alle aftaler skrives ned i. Det forventes, at de fleste aftaler skal være på plads inden 
festivalen. 

• Hvis folk skal krediteres forventes dette også at være på plads inden festivalen, således at 
personerne kan komme på akkrediteringslisten. Hvis folk skal på akkrediteringslisten under 
festivalen, er det op til bestyrelsen at bestemme en procedure for dette.  

• Gitte og Kathrine får lavet en manual til formændene indeholdende procedure for blandt andet 
laminering, refusion af udlæg, nye medarbejdere på øen m.m. Dette vil blive sendt til godkendelse i 
bestyrelsen. 

• Festival info vil lave en liste over alle ny ankomne medarbejdere på øen. Listen vil efter festivalen 
blive sendt til bestyrelsen. 

• Festival info vil gerne have, at alle hold får tildelt walkie talkier, og at det skal være obligatorisk at 
svare på walkie talkien, under festivalen. 

 
 

• Festival info vil meget gerne have nedenstående retningslinjer klar inden festivalen: 
o Klare retningslinjer for salg af billetter. Hvornår må vi sælge billetter til nedsat pris? Hvad er 

proceduren helt præcist? Vi vil gerne have, at reglerne er ens for alle vores gæster  
o Klare retningslinjer for færgereservation. 
o Klare retningslinjer for håndtering af øl- og madbilletter. 
o Klare retningslinjer for sambo børn.  

 
 
 

8. Nyt fra Tunø: 
 

Der er generalforsamling i Beboerforeningen den 26. marts 2015. Hans stiller op til valget 
som beboer repræsentant for Tunø, i Tunø Festivals bestyrelse. 

9. Evt.: 
 

Vi skal have styr på plakaten ASAP. 
 

 


