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Dagsorden til formandsmøde  
 

9.september 2017 kl. 12.00 Folkestedet 
Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C, lokale 0.3 

 
Husk at alle udvalg har mødepligt og kan du ikke komme, skal du sende en fra udvalget. 
 
 

1. Velkomst 
 

2. Valg af mødeleder og referent 
 

3. Orientering fra bestyrelsen v/Peter Nørgaard Jørgensen 
 

4. Økonomi v/Helle Trolle 
 

5. Evaluering af årets festival 
Vi forestiller os en lidt anden fremgangsmåde på denne del, end vi plejer. 
Vi tager ikke udvalgene en for en, men tager en samlet debat om de emner, som er relevante for alle 
parter. Emner, som kun involverer to udvalg, løses af de to udvalg på skurvognsmøde efter det ordinære 
møde. 
 

6. Oplæg fra visionsgruppen v/Ulrik Hauger 
Hvad sker der i udvalgsgruppen, hvor langt er man i arbejdet m.v. 
(For at komme evt rygtedannelser i forkøbet, så er der intet, der er vedtaget endnu.) 
Bestyrelsen tager stilling til de enkelte forslag senere. 
 

7. Evt. 
 

8. Skurvognsmøder på tværs af udvalgene 
 

 
Ad 1 Velkomst: 
Peter bød forsamlingen velkommen og oplyste om, at man i år har valgt at evalueringsmødet kommer til at forløbe 
lidt anderledes, da der er nedsat en visionsgruppe, som vil bruge en del af tiden på at fortælle om deres arbejde og 
muligheder for festivalen i fremtiden. 
 
Ad 2 Valg af mødeleder of referent: 
 
Helle Trolle blev valgt som mødeleder. 
 
Ad 3 Orientering fra bestyrelsen v/Peter Nørgaard Jørgensen: 
Der har været en del rygter omkring bestyrelsen i det seneste stykke tid. Visionsgruppen, som er et nyligt nedsat 
udvalg, er en ide gruppe, som kommer med ideer og muligheder for festivalen i fremtiden, hvorefter bestyrelen vil 
træffer en eller flere beslutninger om nogle af ideerne skal implementeres. Peter understregede, at der er intet, som 
endnu er besluttet.  
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Der er sket en del ændringer i bestyrelsen siden sidst. Anita og Jacob har besluttet at forlade bestyrelsen med 
øjeblikkelig virkning. Jacob har haft en stil og væremåde, hvor han har stillet mange bestyrelsesmedlemmer i 
mistillid, hvilket han er blevet konfronteret med under et tidligere bestyrelsesmøde. 
Under festivalen opstod der en episode, hvor bandet LIGA efterspurgte, om man kunne få 20 fadøl til at skænke ud 
over scenen til publikum. Selvom Jacob ikke havde bestyrelsesvagten blandede han sig og mente, at der var tale om 
kontraktbrud fra bandet LIGA. Jacob talte meget grimt til andre bestyrelsesmedlemmer under episoden.  
Anita havde bestyrelsesvagten og havde truffet en beslutning om, at udskænkningen kunne lade sig gøre, men det 
var en beslutning, som Jacob gerne ville lave om. Denne opførsel er ikke acceptabel. Jacob blev ved og beskyldte 
både Peter og Rikke for at ”rotte sige sammen”. Jacob endte med at ville stoppe koncerten med LIGA, hvilket ville 
have været katastrofalt for festivalen og det endte med, at Jacob blev afvist fra Backstage området.  
Dagen inden episoden med LIGA havde Peter brugt 2,5 time sammen med pladsholdet, da Jacob havde svinet hele 
pladsholdet til, hvorefter Pladsholdet var taget hjem. Denne episode brugte Peter en del tid på at løse.  
Der går rygter om, at Peter har fyret Jacob, men det understreger Peter at han ikke har! 
 
Derudover vil musik bookeren ikke samarbejde med Jacob mere, hvilket også har været en problemstilling i 
bestyrelsen og samarbejdet heraf. 
Bestyrelsen har derfor og p.gr. af alle de andre episoder meddelt Jacob, at han ikke er formand for musik- og 
teknikudvalget. 
 
Peter valgte ikke at konfrontere Jacob under festivalen, men ventede til det førstkommende bestyrelsesmøde efter 
festivalen. 
 
Peter og Anita har haft en del samarbejdsvanskeligheder, hvilket er årsagen til, at hun er gået ud af bestyrelsen. En 
formand og en kasserer der ikke kan samarbejde duer ikke. Anita har sagt direkte til Peter, at Anita ikke har tillid til 
Peter, og ikke synes han er dygtig nok som formand.  Fordi hun ikke har tillid til formanden, har hun valgt at trække 
sig fra bestyrelsen. 
 
Både Jacob og Anita har meldt sig ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.  
 
Jannie overtager Jacobs plads og Pia overtager Anitas plads i bestyrelsen, og man har derfor valgt ikke at indkalde til 
en ekstraordinær generalforsamling, da der er kort til den ordinære. 
 
Lars bekræfter, at han kan genkende det, som Peter har sagt, og at det var en af årsagerne til, at han valgte at 
trække sig fra bestyrelsen. 
Han opfordrer til, at formandskredsen bakker op omkring bestyrelsen, hvilket forsamlingen var enige om. Man har 
tidligere været ved at opgive alting omkring festivalen grundet netop det postyr, der har været i bestyrelsen, hvorfor 
bestyrelsen nu har brug for opbakning og fred til at planlægge næste års festival. 
 
Rikke oplyser, at Anita og Jacob var repræsentanter for nogle af holdene og de enkelte hold har fået besked omkring 
ændringen. 
 
Helle Trolle stiller igen op til kasserer, hvilket skal besluttes endeligt af generalforsamlingen til november. 
 
Jannie fortæller også, at der bliver stillet et forslag til generalforsamlingen om, at der ikke kan sidde par i bestyrelsen 
fremadrettet.  
Helle pointerer i den forbindelse, at man godt kan være i bestyrelsen og være formand for et hold på samme tid. 
 
Annie opfordrer bestyrelsen til at uddelegere opgaver til formandskredsen for netop at skabe lidt plads og ro i 
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bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
Ad 4 Økonomi v/Helle Trolle: 
 
Regnskabet er endnu ikke klart, da regnskabsåret endnu ikke er slut og der kommer fortsat regninger. Dog kan Helle 
oplyse, at vi kan betale hver sit, hvilket er allervigtigst.  
Når regnskabet er færdigt, vil det vise sig, hvor mange penge der er til at lave en festival næste år. 
 
I 2017 er der budgetteret med 1200 solgte billetter, men der blev kun solgt ca. 900 billetter.  
Baren har holdt deres budget, men madholdene har ikke holdt deres budget i år og især TUMAen er gået dårligt 
 
I 2018 budgetterer vi med 850 billetter, og vi skal således tilpasse udgifterne til det. Det betyder også, at der skal ske 
mange ting, og vi skal ind og kigge på en hel del udgiftsposter. Det er bl.a. noget af det visionsgruppen arbejder med. 
Helle opfordrer formandskredsen til at være omstillingsparate og klar til at acceptere det, som der bliver lavet om 
på. 
Peter pointerer, at det er ved at være sidste chance, hvorfor formændene skal være parate til at der bliver lavet 
ændringer på de enkelte hold. 
 
Qrt pointerer, at nogle hold ikke kan være færre! Hvis man presser mange af de medarbejdere, som virkelig arbejder 
meget, så ender det med at de ikke kommer igen. Bestyrelsen er klar over at det ikke vil være alle hold som kan 
justere på medarbejderne, men på en del hold vil det være en mulighed.  
 
 
Ad 5 Evaluering af årets festival: 
 
Hold TUMA har meldt afbud. 
 
I forhold til tidligere år vil alle hold ikke blive evalueret. Såfremt et hold har noget til evalueringen, som er relevant 
for alle hold og bestyrelsen, må det enkelte hold komme til orde nu. 
 
Qrt transport har lige haft evaluering med færgen og JM trykluft. JM trykluft har meddelt, at de ikke ønsker at leje 
udstyr til festivalen mere, da det for dem ligger i ”små-tingsafdelingen” i forhold til, hvad de har ydet af ressourcer. 
Hvis de skal levere til festivalen næste år, vil prisen stige en del. 
Qrt opfordrer holdene til selv at gå ud og undersøge markedet. Nicolai pointerer, at hvis hvert hold lejer hver for sig 
går man glip af eventuelle rabatter, hvorfor holdene hver især ikke skal bestille før alle relevante hold har snakket 
sammen. 
Qrt´s afløser Erik Sørensen skriver ud til de enkelte hold omkring JM trykluft, og hvad vi gør i fremtiden. 
 
Nicolai VVS spørger ind til, om det er en ide at få en badevogn op på campingpladsen? Det er noteret af bestyrelsen 
og Nicolai undersøger en pris. 
 
Pia Pølsevogn siger også tak for nu, der er en ny formand til holdet næste år. 
 
Ida renhold roser tiltagene, der var til Stop madspild og doneringen heraf til hjemløse. Det er nogle gode signaler at 
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sende ud af til. 
 
Ulrik sikkerhed fortalte, at festivalen har to førstehjælpskurser, som der er blevet bevilliget tidligere. De to 
førstehjælpskurser vil blive afholdt i efteråret, og det vil være muligt for alle hold at deltage. 
 
Heidi p-mad fortæller, at gasmanden gerne vil holde et evalueringsmøde med festivalen. 
 
Kim fra sponsorholdet opfordrer til, at man laver nogle sponsorarrangementer før festivalen, så hvis der er nogle der 
har nogle input, må man gerne komme med dem. Kim er meget interesseret i at få nogle af de store sponsorer til at 
sponsorere festivalen. Der må gerne komme input i løbet af efteråret, da det tit er i efteråret, de store sponsorer 
beslutter sig for, hvem man gerne vil sponsorere året efter. 
 
 
Ad 6 Oplæg fra visionsgruppen v/Ulrik Hauger: 
 
Se vedlagte bilag for oplægget m.m. 
 
Ad 7 Evt.: 
Qrt orienterede om at Transportholdets nye konstinuerende formand er Erik Sørensen. Qrt går dog ikke helt fra 
festivalen, men bliver medarbejder på Pladsholdet til næste år. 
 
Rikke Bar undrede sig lidt over at visionsholdet ikke har snakket omkring campingholdet. Hun ville gerne, hvis der er 
nogle der kunne kigge lidt på alternativer omkring overnats muligheder. 
Som forslag kunne man kigge på de hytter, der er på Vig festival. 
 
Ad 8 Skurvognsmøder på tværs af udvalgene: 
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Bilag 1: 
 

TUNØ  
Formands- og evalueringsmøde afholdt 09.09.17 

Kommentarer til visionsudvalgets oplæg 
 

Ad Visionsgruppen 
• Ulrik redegjorde kort for baggrunden og i gangsætningen af visionsudvalget.  
• Vi er 8 ”mand” i visionsudvalget. 
• Første møde blev afholdt 210817, andet møde 040917, tredje møde afholdes 140917, og 

fjerde møde afholdes 250917 (uden Ulrik).  
• Vi har hele tiden planlagt to møder frem. 
• Rikke spurgte, om vi havde tænkt på, at søge fonde om økonomisk hjælp. 

 
• Fonde 

o Kristne fonde blev nævnt med hensyn til kirkekoncerten.  
o Børnefonde kan kontaktes. 
o Måske skal fondsansøgninger høre under sponsorudvalget. 
o Fondsansøgninger er meget tidskrævende. 
o Lotte overvejer struktur af fondsansøgninger til næste visionsudvalgsmøde. 

 
Ad Signal fra formanden 

• Ulrik gennemgik ”signalerne” fra Peter, jf. overhead. 
 

Ad Kommissorium 
• Hvordan sikrer vi Tunø festival’en i 2018 og fremadrettet.  
• Hellige køer skal mu(h)ligvis slagtes. 

 
Ad Udgangspunkter 

• Evalueringer. 
• Økonomi. 

 
Ad Temaer 

• Den samlede økonomi mm., jf. overhead, alt har været i spil. 
• Nytænkning af pladsen.  
• Social profil. 
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Ad Den samlede økonomi 
• Festival’en er underbudgetteret, ifølge visionsudvalget. 
• Tumaen var eksempelvis ikke en succes i år. 
• Musik bookeren - Ole - koster penge. 
• Der har været underskud på festival’en i 4 år i træk.  
• Vi skal generere min. 180.000 kr., så har vi 150.000 kr., at starte op på i 2018. 

 
Ad Svind 

• Vi kender ikke tallet, men en normalt svindprocent er 12% - 15%. 
• Kontantløs festival kan være vejen frem. 
• Helle Trolle får en pris på leje af udstyr til betalingsterminaler - inden næste møde - hvor 

hun og Rikke deltager i visionsudvalgets møde. 
 

Ad Mad og drikke 
• Pt. har vi 6 madsteder. 
• Skal vi entrere med eksterne madboder, ex. Street Food? 
• Store fordele ved at udlicitere på en festival. Man får indtægter heraf, men ingen udgifter til 

det udliciterede, jf. Birgitte. 
• Logistik og færgekapacitet skal indtænkes i en udlicitering, jf. Kurt. 
• Outsourcing er en god ting, men man skal tænke over, om de eksterne kan ”gå nedenom 

og hjem”, jf. Lars. 
• Kurt (transport)  kom med et forslag om, at det ikke nødvendigvis behøver være udlicitering 

til professionelle, det kan også være idrætsklubber mfl., der byder ind på opgaverne. 
• Pengene sidder mere løse, når gæsterne ikke skal have kontanter frem, viser flere festival 

undersøgelser, jf. Ulrik. 
• Drikkevarer udliciterer vi ikke, jf. Ulrik. 
• Heidi spurgte, om vi ville tilbyde p mad til de, der ikke var på arbejde, som en slagt tilkøb. 
• Camilla foreslog, at medarbejderne betalte ex. 100 kr. for, at få mad under hele festival’en. 
• Birgitte foreslog, at medarbejderne kunne købe et ”spise-kort” på forhånd – tilkøb til 

billetten. 
• Tom mener ikke, at medarbejderne skal betale for maden, idet det er svært at skaffe 

medarbejdere. 
• Kurt mener, at medarbejderne skal have mad og vi skal være glade for, at Tunø festival’en 

har råd til, at bespise vores medarbejdere. 
• Rikke mener ikke, at der er mange festival’er, der bespiser deres medarbejdere. 
• Birgitte mener, at der skal ske nogle tiltag, og det er ikke nødvendigvis gratis p mad 

fremadrettet. 
 

• Rikke foreslog stande med andet end mad  
 

 
Ad Intern struktur 

• Lange møder. Mange deltagere. 
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• Fremadrettet evt. 10-12 formænd, der har teamledere, a la barområdet pt. 
• Enkelte udtrykte bekymring for, at det kunne være svært, at være formand for en større 

broget skare.  
• Mad er oplagt med én formand. 
• Lars og Kurt foreslog, at forlade den flade struktur, som vi har i dag. Det er også det, som 

visionsudvalget lægger op til. 
• Henrik kan godt lide den flade struktur.  Men måske gevinster i forslaget. 

 
Ad Den indhegnede plads 

• Ida efterlyste et sted hvor man ikke måtte ryge, når det store telt lukkede, idet man må ryge 
i Bodegaen. 

• Evt. mindre scene til upcoming bands. Rikke mente ikke, at der blev solgt drikkevarer der. 
• Vi må sælge ud af hegnet for brandvæsenet, jf. Ulrik. Evt. med en ny minibar. 
• Politiet er sandsynligvis positive. 
• Gadegøgl på pladsen. 
• De store køretøjer skal ud af pladsen. Kun musikervogne skal ind. 

 
Ad Åbningstiden 

• Evt. lukke tidligere end vi gør pt. 
• Kan vi få mere færgekapacitet? Ikke ifølge Kurt. Men, et nyt forsøg kan gøres. 
• Med nedjusteringen mener Tom, at alle kan komme hjem søndag. Ex. med 350 

medarbejdere og 850 gæster. 
• Et fedt party lørdag aften/nat - og en lækker brunch søndag med musik - skal lukke 

festival’en, jf. Janne. 
• Kurt efterlyste, at alle påtog sig at hjælpe med oprydningen efter festival’en. 
• Helle Trolle er bange for, at vi mister omsætning i barerne søndag, hvis vi lukker tidligere 

end nu. 
 

Ad Medhjælpere 
• Frivilligheden er for nedadgående i Danmark, jf. Lars. 
• Hvordan tiltrækker vi medarbejdere. 
• Ifølge Dansk Live er vi den eneste festival, der bespiser folk i døgndrift. 
• Birgitte foreslog, at vi bespiste medarbejderne når de var på arbejde, men ikke når de ikke 

var på arbejde. 
• Havnen - associeret partner - vil gerne arbejde på samme måde, som tidligere. 
• Der blev foreslået forskellige medhjælper grupper. Ex. 6 timers uden billige drikkevarer og 

mad a la Jelling, og så, som i dag. 
• Ulrik fortalte, at visionsudvalget har talt om 16 timers arbejde under festival’en. 

 
Ad Musikken 

• Visionsudvalget lægger op til at etablere et musikudvalg. 
• Lars efterlyste en (musik) profil. 
• Ulrik foreslog, at en profil kunne være en familiefestival. 
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• Der blev efterlyst børnerelateret underholdning på den store scene. 
• Noget musik sælger øl, andet gør ikke. 

 
Ad Summemøder/snak - efter oplægget og pausen - er indkorporeret 
i ovennævnte stikordsreferat. 
 
090917/referent/Elisabeth Hartlev 
 

 
 

NB. NB. NB. NB. NB. 
Hus Forbi Preben er flyttet i lejlighed. 

Lotte eftersøger effekter, mad og drikkevarer til Preben.  
Kontakt Lotte herom, @: fr.lottem75@gmail.com.  

NB. NB. NB. NB. NB. 
 
 
 
 
 


