
Bestyrelsesmøde Tunø Festival 
7. april 2015 kl. 18.30-21.00 Folkestedet 

Mødt: Jørn – Lars – Helle - Jannie – Kamilla – Hans – Jacob – Peter * Afbud: Rikke  

Dagsorden: Jørn - Ref.: Pelle 

1. Formand til Pr-udvalget v/Lars: 
 

Pr-udvalget mangler en formand. Der har været flere forsøg på at skaffe en, men det 
er ikke lykkedes. For nylig sprang endnu en i mål og havde ikke tid til opgaven. 
Billetsalget er stagneret, Pr-udvalget gået i stå, så vi må gøre noget. Der var debat om 
emnet og bestyrelsen blev enige om følgende: Tunø Festival køber ydelser af Jørn 
Kildall. Han har mange foto arbejds-opgaver (privat erhverv), nogle af dem, bliver han 
købt fri af. Så fungerer han som Pr-udvalgs formand 2015. Dette danner ikke 
præcedens, det er en engangs forestilling, der skal styr på Pr-udvalget og der skal 
findes en ”normal” løsning, så hurtigt som muligt. 

 
2. Økonomi ved Helle: 

 
Der er solgt 27 Tenthouses og det er flot. Vi udvider tilbuddet på Tenthouses til 70 
styk i alt. Der er solgt 296 billetter og det er under sidste års niveau. Der skal gang i 
promoveringen af Tunø Festival. Der er ikke solgt forfærdeligt mange kontingenter. 
Jeg har sendt ud til formændene, at medarbejder listerne skal opdateres. Så snart de 
kommer retur, sender jeg informationer ud til vores medarbejdere.  

 
3. Økonomiudvalgets rolle: 

 
Anita vil gerne vide, helt konkret, hvilke arbejdsopgaver hun skal tage fat på. Helle: I 
samarbejde med Anita, er jeg i gang med bl.a. at få indkøbs styringen på TeePeen på 
plads. Men der må også gerne fokuseres på drikkevarer og andet.  
Bestyrelsen enedes om at opgaverne bl.a. skal være. Central indkøber i samarbejde 
med Helle, Jannie og mad holdformændene. Være med til at presse BC Catering på 
prisen og sørge for de billigste priser (indhente tilbud). Tjekke for svind og holde styr 
på dækningsbidrag, efter festivalen.  
Der vil blive holdt møde med BC Catering den 23. april 2015. 

 
4. Anskaffelse af udstyr til intimkoncerter v/Jørn: 

 
Der bruges stativer til bagtæppe og led lys, under intim koncerterne på Folkestedet, 
som hurtigt kan tjenes ind, hvis vi har vores eget. Det kan desuden bruges under 
Tunø Festival. Ca. 6.900 kr. totalt. Bestyrelsen godkendte indkøbet. 
 

5. Arbejdsweekend 18. - 19. april: 
 

Jacob, Helle og Rikke har styr på weekendens strabadser. VVS, El og Per Smed, skal i 
sving. Ligeså bestyrelsen der holder bestyrelsesmøde på Ø-lykke centeret, samt div. 
Møder med Foreninger og tunboere. 
 
 
 



6. TUMA:  
 

Jannie overtager kontakten til Annette som er TUMA formand 2015. Annette har en hel 
del planer, hun har prøvet det før i Jelling, men er selvfølgelig noget Tunø grøn. De 
prøver, i fællesskab, at ligge en plan. 
 

a. Flytning til nyt telt: 
Der vil blive noget rokering på festivalpladsen i år. TUMAen vil få hjemsted hvor 
købmands teltet har ligget tidligere. Købmandstelt og merchandise telt, bliver rykket 
tættere på toiletvognene, mens Stiften teltet bliver placeret et helt nyt sted. Jacob, 
Carsten/Plads, VVS, El og pladstegner Rudolf, sørger for at alle formaliteter og fysiske 
tiltag bliver fikset. 
 

7. 30-års jubilæum 2016: 
 

a. Musikbudget: 
Bestyrelsen enedes om, at man ikke kunne sætte tal på budgettet, før efter Tunø 
Festival 2015. 
 

b. Musikidéer v/Lars: 
Lars har en ide om at lave en ”særlig” torsdag. Odder musikskoles Big band med 
forskellige solister. En Tunø sang med Jeanette Bonde og andet godt. Det skal ske i 
samarbejde med Musikudvalget. 
 

8. Motiverende teambuilding v/Lars: 
 

Lars har talt med en motivator, der evt. kan komme med noget input på vores 
formands evaluering. Han synes godt vi kan blive lidt skarpere i retorikken. 
Bestyrelsen opfordrer alle formænd til at møde til formandsmøderne eller sende en 
substitut. Der er faktisk mødepligt! 
 

9. Nyt fra udvalgene: 
 

Jannie har været til møde med TeePeen. De har en prisliste klar til godkendelse. 
 
Sponsor-udvalget har ”fået” 10.000 kr. fra Lions Club Odder. De er øremærket en 
udflugt for udviklings hæmmede til Tunø Festival.  
 
Jacob har været til møde med El-udvalget, som gerne vil have at Heineken teltet står 
rigtigt i 2015! 
 
Jacob oplyste at Kasper har trukket sig som Backstage formand. I stedet træder, en 
gammel formand, Andreas tilbage i rollen. 
 
Jacob kunne oplyse, at samtlige musik kontrakter er underskrevet. 
 
Peter har fået oplyst, hos Politiet, at hans stilling hos samme, ikke konflikter med 
titlen som sikkerheds ansvarlig for Tunø Festival. Tillykke med titlen  
 
 
 



10. Nyt fra Tunø: 
 

Hans er valgt som ny Tunbo repræsentant for de næste 2 år.  
 

11. Evt.: 
 

Ikke noget specielt og der efter, ryger møde udenfor  
 
 
 
 

 

     


