
Bestyrelsesmøde mandag d. 15. juni 2015 kl. 1700 på Folkestedet, Århus. 

Tilstede: Jørn -  Lars -  Helle – Jakob – Jannie – Rikke – Hans – Camille og Peter. 

Mødeleder: Jørn. 

Referent: Peter. 

Jørn:  

Formandshåndbogen: Jørn gav en kort præsentation og introduktion af den nu færdige formandshåndbog. 

Håndbogen er trykt i 100 eksemplarer og ved det efterfølgende formandsmøde kl. 1900 vil bogen blive 
udleveret til for - og næstformænd i udvalgene. De resterende bøger beror hos Katrine/festival info. 

Økonomi ved Helle: 

Salg af billetter: det ser ikke alt for godt ud, da vi ligger ca. 90 personer under, hvad som på nuværende 
tidspunkt var solgt på samme tidspunkt sidste år. 

Øl/madbilletter: Bestyrelsen skal senest d. 25. juni 2015 meddele til Helle, hvem der og hvorfor de skal 
have billetter. Bestyrelsesmedlemmer kan som de eneste beslutte, hvem der skal have dem. Ole Frank 
(Tunbo) skal kontaktes og det skal ham betydes, hvem der kan og skal gives til vedr. tunboer, og det er KUN 
tunboere, som har betalt kontingent. De får en madbillet og 5 ølbilletter pr. person, og  Hans sørger for 
denne information til Ole Frank.  

Bar/madhold: Alle øl - og mad billetter som modtages skal samles, hvorefter de efter festivalen afleveres til 
festival info (Kathrine). Hun laver derefter en samlet opgørelse over, hvor mange der er brugt, således 
bestyrelsen får et bedre og fuldstændigt overblik over, hvad der er anvendt af øl/madbilletter. 

Akkreditering: Helle skal have alle navne inden festivalen på hvem som er akkrediterede, og der laves en 
samlet liste på personerne, og listen ligger hos festival info under festivalen.  

Golfvognen: 

Benyttelse af denne er til festival brug d.v.s. i vides muligt omfang til transport af gods m.m. Vognen føres 
af i forvejen udpegede personer fra transportholdet, og når nogen ren arbejdsmæssig har brug for 
transport, så SKAL vognen bruges til dette og ikke al muligt andet. Peter tager en snak med Curt om dette. 

Temafest v. Rikke: 

Der var ønske om tema med indianere/cowboys og dette forsøges stadig, men Rikke ønskede at arrangere 
med halmballer, hvilket imidlertid ikke lader sig gøre, da det jf. brandmyndigheden kræver adskillige ting, 
som gør halmballer til uhåndterbart rekvisit. Rikke ønsker forslag til andre temaer – hvilket i øvrigt blev 
betydet o. f. formændene ved det senere formandsmøde.  

 

 



Tablets v. Rikke: 

Der bliver lavet en gratis forsøgsordning af disse i en bar på festivalen. Det skulle være meget nemmere 
efterfølgende at følge salg og indtægter, og det hele kan efter sigende printes ud, så man har langt bedre 
dokumentation for salg m.m. 

Håndtering af ungarbejdere: 

Vi taler om personer, der er i aldersklassen fra 15 til 18 år. 

Ulrik Hauger skal først kontaktes, da han ren professionelt arbejder med miljø og arbejdslovgning. Han skal 
skitsere, hvad de må og ikke må, ligesom det skal undersøges, hvordan de kan forsikres. Dette kan 
naturligvis ikke klares inden årets festival, da denne jo meget snart ”løber af stabelen”. 

Dermed i dette år – da vi er meget tæt på festivalen – er det fortsat sådan, at ungarbejdere i hovedreglen 
ikke bruges. 

Aftaler med tunboer v. Helle:  

Helle gav en general information om, hvilke aftaler der er indgået – herunder hvem som får ekstra 
ølbilletter m.m. Det er meget gamle aftaler som dermed har været gældende i flere år - måske man på sigt 
skal have set mere på emnet – dermed nødvendigheden heraf. 

Vedr. ”Stalden”: Helle laver en skriftlig aftale med Tutte m.h.t. hvad hun må sælge af sandwich m.m. 

Hvornår klippes armbånd: 

Bestyrelsen har ikke generelle retningslinjer for dette – men det blev aftalt, at såfremt nogen har deltaget i 
eller opfordret til slagsmål (vold) eller har været under påvirkning af euforiserende stoffer eller stjålet, så 
klippes armbåndet. Dette gælder naturligvis alle – uanset om man er gæst eller medarbejder. 

Bestyrelsesvagten skal altid kontaktes når nogle klipper armbånd, og såfremt der foreligger andre episoder, 
hvor man mener, at armbånd skal klippes, så skal bestyrelsesvagten ligeså tilkaldes. Bestyrelsesvagten 
beslutter så selv – evt. i samråd med andre bestyrelsesmedlemmer, hvorvidt et armbånd skal klippes. 
Denne ordning blev aftalt, da bestyrelsen ikke ønsker at være fastlåste i forudbestemte aftaler, men 
derimod ønsker at have mulighed for at udvise konduite i en given situation. 

Punkterne vedr. nyt fra udvalgene og Tunø – udgik. 

 

Evt.: 

Helle: Personale øl inden festivalen købes i år hos købmanden – så påtænker vi også erhvervslivet på Tunø. 

Peter: Der blev givet en foreløbig redegørelse vedr. de to motorbåde, som nogle gange bruges til transport 
af musikere og andre. Der pågår pt. nogle undersøgelser (Ulrik) om disse både kan og er godkendte af 
søfartsstyrelsen. Vi er som festival bestyrelse ansvarlig for denne sejlads og kan dermed gøres 



erstatningsansvarlige, såfremt forholdene ikke er i orden. Ulrik Hauger og Peter undersøger dette 
nærmere og når frem til løsning/beslutning inden festivalens start. 

 

 

 

 

 

 

 


