
Bestyrelsesmøde i Tunø Festival  
Tid: tirsdag den 8.marts  2016 kl 18:30 

Sted: På Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C Lokal 1.7 
 
Til stede: Lars, Peter, Jannie, Helle, Rikke, Anita, Hans 
Fraværende: Jacob, Kamilla 
 
Valg af mødeleder og referent 
Mødeleder – Lars 
Referent – Anita  
 
Besøg af ny udvalgsformand for Teepee’en, Tina og Heidi 
Bestyrelsen havde en god snak med Tina og Heidi omkring fremtiden for Teepee’en, herunder 
hvilket udbud af mad, der er behov for. Der var en åben udveksling af ideer og holdninger, som 
Tina og Heidi nu vil arbejde videre med. 
 
Økonomi v/kasserer 
Billetsalget har rundet 500 stk. Derudover der er ikke noget at bemærke på nuværende tidspunkt. 
 
MUSIK: hvad er der af udfordringer? Lydsejl, scene, lyd og økonomi v/Jacob 
Jacob er ikke til stede, og punktet kan derfor ikke behandles i dybden. Det aftales dog at sagen i 
første omgang kan tages op mellem musikudvalget og kasseren, og ikke nødvendigvis skal 
behandles af hele bestyrelsen. 

Indkvartering af personel 
Reglerne for indkvartering af bestyrelsesmedlemmer under festivalen har været til debat, og det 
er besluttet at fastholde følgende regler, som også var de gældende i 2015: Hvert 
bestyrelsesmedlem kan få refunderet deres afholdte udgifter til indkvartering på Tunø under 
festivalen, dog højest 2.000 kr. pr mand. 

Indkvartering af skolebørn under TF2016 v/Hans 
Der er nu indgået en kontrakt med skolen på Tunø omkring brug af deres lokaler i forbindelse med 
festivalen. Dele af kontrakten fremlægges på næste formandsmøde, herunder reglerne for rygning 
på skolens område. 

Nyt fra udvalgene 

• PR – hvad er status? V Jacob og Lars 

 

Hidtil har både Jacob og Lars været bestyrelsesrepræsentanter for PR udvalget. Det vurderes at det er 

bedst med én bestyrelsesrepræsentant som kommunikationen kører igennem, og det er besluttet at 

Lars får den rolle. Han kan dog i konkrete tilfælde uddelegere afgrænsede opgaver til andre 

bestyrelsesmedlemmer. Udvalgsformænd og andre der har samarbejde med PR udvalget omkring 

konkrete opgaver, kan også som altid selv kontakte dem. 

 



• Telt – projekt med Mulle, hvad er status? v/Rikke og Lars 

 

Der er kommet et nyt tilbud fra Proforma i spil igen, der indeholder telt, senge, stole og fleecetæpper 

med logo. Der er bestilt et sæt af det og et af de sæt der tidligere var på tale fra Harald Nyborg. Når 

begge sæt er modtaget skal de sættes op, så kvaliteten kan sammenlignes i forhold til priserne, og der 

kan laves en endelig vurdering af hvilket tilbud, der skal vælges.  

 

Tilføjelse fra efter mødet: Mulle har valgt at trække sig fra formandsposten med øjeblikkelig virkning. 

Rikke er bestyrelsesrepræsentant for udvalget og har indtil videre overtaget opgaven med at finde 

alternativet for tenthouses i år. 

 

• Camping v/Rikke 

 

Som fremført på formandsmødet har campingudvalget nogen forslag til ændringer i 

campingreglementet. Rikke fremlægger de forslag der er kommet. Bestyrelsen beslutter at 

campingpladsen skal være åben fra lørdag til mandag og det er vigtigt at fx brandmateriale ikke fjernes 

før mandag. Desuden skal det opdateres at Herrens Mark ikke længere er stilleområde da pladsen i dag 

anvendes til vores udlejningstelte. Øvrige opdateringer til campingreglementet kan aftales mellem 

udvalget og deres bestyrelsesrepræsentant og behøves ikke behandles af hele bestyrelsen. 

 

• Brunch 

 

Det diskuteres om placeringen af brunch skal ændres, så det fremover foregår i Tuma’en. Der er en 

række fordele og ulemper ved begge dele og beslutningen har effekt på flere andre udvalg, bl.a. bar-

udvalget og Tuma’en. Bestyrelsen beslutter at brunch skal serveres i det store telt som hidtil.  

 

• Barudvalget 

 

Royal Unibrew har lavet nogen fine bannere med prisskilte til barerne.  

 

Kim Strøiet er udnævnt som ny medformand for barudvalget. 

 

Arbejdsweekend 

Helle koordinerer overnatning, transport og spisning for alle deltagere og booker færgebilletter. Hans er i 

dialog med de nye ejere af Kroen omkring frokost om søndagen.  

 

Det besluttes at fastholde bestyrelsesmødet om lørdagen på arbejdsweekenden, da der ellers vil gå for lang 

tid før næste møde, og det ikke er muligt at finde et andet tidspunkt indimellem. Helle står for indkaldelse 

til mødet. 

 

Nyt fra Tunø 

D. 18. marts er der generalforsamling i beboerforeningen, hvor der skal vælges en ny Tunø repræsentant til 

festivalens bestyrelsen. Kamilla har valgt ikke at genopstille. Rikke Lykke Madsen stiller op til posten og har 

bestyrelsens fulde opbakning. Valget har dog først effekt fra næste generalforsamling og Kamilla er derfor 

stadig en del af bestyrelsen ved dette års festival. 

 



Eventuelt 

Anita har nogen ideer til at få beskrevet bestyrelsen og formændenes ansvar og roller og i det hele taget få 

noget mere ned på skrift om hvordan festivalen hænger sammen, med det formål at undgå for mange 

misforståelser og interne diskussioner. Hun får grønt lys til at påbegynde arbejdet og præsenterer nogen 

skitser for bestyrelsen når hun er klar til det. 

 


