
Referat bestyrelsesmøde i Tunø festival. 
 
Tidspunkt: lørdag d. 09. september 2017 kl. 1000. 
Hvor: Folkestedet, Carl Blochs Gade, Århus – lokale 0,3 
 
Tilstede: Helle, Rikke, Hans, Jannie, Pia, Peter. 
Fraværende: Bent. 
Referent: Jannie/Peter. 
 
 
Økonomi. 
Økonomi , der kommer stadig regninger ind som Helle betaler, og hun undersøger, om de har deres 
berettigelse. Helle har antagelig regnskab klar til næste møde. 
 
Musikudvalg og booker Ole. 
Rikke og Peter har haft mange samtaler med bookeren Ole, som har stillet nogle krav til festivalen. Der er 
ikke endelig afklaring, hvorvidt festivalen fortsat skal bruge Ole. Endvidere afventer bestyrelsen 
visionsgruppens forslag til et nyt musikudvalg og evt. musikprofil. 
 
Mødelokaler/Intimkoncerter/Odder kommune. 
Vi har lovet Odder kommune at vende tilbage med dette emne efter afholdelse af årets festival. 
Odder byråd bliver kontaktet  ang. mødelokale og intimkoncerter efter generalforsamlingen. 
Helle og Pelle tager snart til koncert i Odder og herunder observeres på, hvor mange der har 
interesse og kommer til koncert i Odder. 
 
Hjemmeside/facebook m.m. 
Rikke, Helle og Lars Løhndorf er administratorer på Facebook - Helle svarer på bestyrelsens vegne 
på de henvendelser, som evt. måtte komme. Hjemmesiden: der mangler opdateringer, og 
bestyrelsen kontakter det nye PR-udvalg, om de kan/vil opdatere for eftertiden (aktion Peter). Der 
mangler mødereferater helt tilbage fra maj og indtil nu, og Peter har rykket Anita for at få disse, 
men da Anita har trukket sig fra bestyrelsen, lader det til, at hun ikke vil fremsende referaterne, og 
de kommer til at mangle på hjemmesiden, hvilket er beklageligt. 
 
Nyt fra udvalgene. 
Intet nyt. 
 
 
Nyt fra Tunø. 
Hans meddelte, at der har været havnefest, og skolen er lejet for næste år. Evalueringen af 
festivalen med Tunøs beboere sker i givet fald først efter generalforsamlingen. Generalforsamling 
afholdes torsdag d. 09. november 2017. Bestyrelsen meddeler i Tunø avis, hvornår 
møde/evaluering vil finde sted. 
 
Evt. 
Rikke har talt affald med overfartsleder Bjarne Mølgaard fra Tunø færgen, og han mener, vi ikke 
bør betale, hvad vi gør ! Det undersøges nærmere, og herunder skal det undersøges, om vi må 



bruge genbrugsstationen på havnen, det er formentlig billigere. Ørsted telte vil gerne komme med 
et tilbud på telte, er det nødvendig med så stort et festival telt, som vi reelt har ( Aktion: Helle). 
Peter skal tage kontakt til Sten Furh og Vivi Sjøner, som har vist interesse for at støtte og hjælpe 
festivalen. 
 
Peter N. Jørgensen 


