
REFERAT AF FORMANDSMØDE FOR TUNØFESTIVAL  
 

Tid og sted: Onsdag d 13 marts kl 19:00 i Ceres huset - festsalen 
 
1 Velkomst 
Birgitte bød velkommen 
 
2 Valg af mødeleder og referent 
Bent blev valgt til mødeleder og Pia som referent. 
 
3 Orientering fra bestyrelsen/ økonomi 
Bent kunne berette at der er solgt: 
1 fredagsbillet, 3 lørdagsbilletter, 24 3-dagsbilletter, 212 4- dagsbilletter, alle 12 
hytter og 2 teltpakker. 
 
4 Orientering fra udvalgene  
ADMINISTRATION: 
De er godt med - mangler ingen medarbejder  
Der kommer igen tunø dollar og kasseapparater. 
Troels og Lone Bording står får opmåling af campingpladsen, mens Susanne Bak 
tager sig af vagtplaner og personale. 
Der bliver 3 udgange (alle med bemanding) 1 mod festivalpladsen, 1 mod vandet og 
1 mod vejen. 
Hegnsholdet er også godt med. 
HÅNDVÆRKERE: 
Toiletvogne skal bestilles. 
Ønsker at græsset er slået bedre og at fliserne er fri. 
LOGISTIK: 
Pladsholdet mangler 2 medarbejder, transportholdet mangler 11-12 medarbejder 
gerne 4-5 stk med truckcertifikat. 
Brandmateriale for Bent styr på.  
Vi mangler vores tunø vimpel, så der ønskes en ny… 
MAD: 
Brunch laver buffet ligesom sidste år, men i år bliver der mulighed for i Orangebaren 
at købe et enkelt rundstykke, som kan nydes i kavalergangen. 
Vi mangler medarbejder og teamleder i mågen/pølsevognen. 
Vi skal få styr på hvordan vi håndtere p-mad og skolemad, da der også der mangler 
teamleder. 
MUSIK: 
Programmet er fastlagt og rigtig godt. 
Tina Hyltoft er tilbage i backstages. 



PROMOTION: 
Merchandice er klar. 
Sponsor har fået ok til forskellige ønsker han havde sendt via mail til Helle B. 
PR - Lene/Sidsel har gjort et rigtig godt stykke arbejde ang. fremvisning/ reklame via 
facebook osv. 
SAFETY: 
Bent har overtaget i stedet for Ulrik.  
Der er mange tegninger og ansøgninger til brandmyndigheder og politi der skal være 
på plads inden 3 maj. 
Tegninger over plads og telte var sendt rundt til alle udvalg og bliver rettet til under 
skurvogns mødet, hvor Rudolf så retter til efterfølgende. 
PROFILER: 
Havnen har styr på det. 
Børneteltet har styr på det meste og stort set lavet program for ugen. 
 
 
 
 
 
 
 


