
Referat fra bestyrelses møde tirsdag d. 22-8 2017 kl. 1830 på Folkestedet i Århus. 

Tilstede: Peter, Rikke, Hans, Pia, Helle, Jannie  

Fraværende: Bent 

Referent: Jannie/Peter 

Udenfor dagsorden som blev medtaget under dette møde, er der sket det, at bestyrelsen har fået 
meddelelse om, at bestyrelsesmedlemmerne Jacob Frost og Anita Pedersen har trukket sig fra 
bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 
Jacob har meddelt det via mail søndag d. 20/8-2017. Anita mandag d. 21/8-2017. 
Bestyrelsen tager denne beslutning til efterretning, hvorefter det jf. vore vedtægter er således, at 
1.suppleant i bestyrelsen Jannie Nielsen indtræder på Jacobs plads, og 2. suppleant Pia Nielsen 
indtager Anitas plads.  De to suppleanter er pr. dags dato fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen og 
har stemmeret. Jacob Frost er/var på valg til bestyrelsen i november 2017, og da Jannie indtager 
Jacobs plads, er hun på valg november 2017. Anita Pedersen var valgt indtil november 2018, og det 
betyder derfor, at Pia Nielsen er bestyrelsesmedlem indtil november 2018.  Bestyrelsen ønsker ikke 
at afholde ekstra ordinært bestyrelsesmøde for at vælge to nye suppleanter – men afventer og 
arbejder videre til generalforsamlingen i november, hvor nye valg træffes.  
Peter er blevet pålagt at skrive til Jacob og Anita – således vi kan få overdraget de ting, som de 
ligger inde med – som har betydning for festivalen, herunder mangler der stadig et referat fra d. 8/8-
2017 fra Anita, som ikke er blevet udsendt. 
Pr. dags dato ( d. 4/9-2017) er det endnu ikke sket, selvom der er skrevet til Anita.  

 
 

1. Orientering om visionsgruppen arbejde:  
Hans og Peter har d. 20/8-2017 deltaget i møde med visionsgruppen. Meget blev gennemgået og 
refereret, og bestyrelsen blev betydet, at det arbejde som visionsgruppen er i gang med er i 
opstartsfase, og det endelige arbejde skal foreligges for bestyrelsen, som i sidste ende godkender 
og indfører de ting, som bestyrelsen finder ønskeligt og muligt. Det skal præciseres, at 
visionsgruppens arbejde skal betragtes som et forslag til ændringer, og gruppen har ikke 
bemyndigelse til at foretage ændringer – arbejdet er ene og alene et oplæg/forslag til ændringer til 
forhåbentlig glæde og gavn for festivalen. Det skal præciseres, at bestyrelsen IKKE har truffet nogen 
som helst beslutning om på nuværende tidspunkt, hvad som skal ændres – herunder især hvilke 
ændringer der evt. skal være for udvalg og deres sammensætning m.m. 
 

2. Evaluering/formandsmøde: 
Det blev aftalt at ved næste formandsmøde lørdag d. 9/9-2017 får visionsgruppen et punkt på 
dagsordenen, hvor de redegør for deres arbejde/forslag, ligesom udvalgsformænd på dette møde 
kan komme med input/ideer – den egentlige evaluering af årets festival bliver i meget kort form, da 
vi skal se fremad og meget skal måske ændres. 
 
 

3. Booker  og samarbejde med festivalen ?  
Rikke og Peter holder snarest muligt møde med bookeren Ole Østergaard. 
 
 



4. Intimkoncerter.  
Henset til den økonomiske situation – så afholdes der ikke flere intimkoncerter i år. Vi afventer og 
ser, hvad som sker efter generalforsamlingen, herunder om der skal indgås aftale med Odder 
kommune om nye lokaler for festivalen og ligeså om der er grundlag for at flytte intimkoncerter til 
Odder. Der skal i den anledning holdes møde med Odder kommune om muligheder og krav m.m. 
 
 
Peter N. Jørgensen. 


