
Referat af bestyrelsesmøde for Tunøfestival  

Tid og sted: Onsdag d 8 maj kl 19:00 hos Gitte


Tilstede: Rikke, Bent, Helle T, Helle B, Jannie, Karina og Pia

Fraværende: Dorrit


Mødeleder: Gitte

Referent: Pia 


1. Orientering v/Helle T

Der er solgt 328 billetter, 12 hytter og 7 teltpakker.

Karina overtager mere fra Helle T, så hun kan overtage posten efter festivalen.


2. Møde på Tunø  
Den 28/4 blev der holdt et fint møde med Tunboerne på kroen.

Kroen serverede skibberlabskovs. Der var nogle som fik betalt deres kontingent.

Helle T fik en snak med købmanden og fik lavet en aftale om at de kunne få lov at sælge tøj i 
købmandsteltet på pladsen, så længe det ikke overtager salget af vores merchandice.

De erhvervsdrivende skal alle aflevere en liste over lønnet personale til fribilletter.


3. Hegn op/ned 
Gitte mangler mandskab søndag til tage hegnet ned, da hegnet ikke skal tages ned før kl 14:00, 
når festivalen lukker. Der skal startes på campingpladsen.


4. Hvorlangt er holdene i proces og mandskab? 
P-mad, Renholdet, transport, mågen og samaritterne mangler mandskab.

Alle hold skal selv stå for oprydning og affaldtømning på pladsen og få det smidt i containeren på 
havnen.


5. Nyt fra udvalgene 
Sponsor er godt med og der er ca 100.000 i sponsorater.

Bar er klar og bestilling sker i næste uge hvor Rikke og Helle T har møde med Tuborg.

Musikken er på plads og der er ved at være styr på overnatning til dem.

Backstage har styr på det og det er dejligt Tina er tilbage.

Vagterne holder møde 12 maj.

Brunch holder møde 2 juni.

Ansøgningerne skal drøftes igen og forsikringen skal være klar allerede fra fredag/lørdag før 
festivalen for at der er dækning.

ALLLE SKADER SKAL MELDES MED DET SAMME OG IKKE FØRST EFTER FESTIVALEN!!!


6. Evt. 
Facebook skal have en oprydning.



