
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FOR TUNØ FESTIVAL 

TID OG STED: Tirsdag d. 8 maj kl 18:30 på Folkestedet


Tilstede: Peter, Rikke, Helle T, Helle B, Birgitte, Jannie, Hans og Pia 

Fraværende: Bent


Mødeleder: Peter 

Referent: Pia 


1. Økonomi (Helle T) 
Der er solgt 262 billetter.

Peter var meget bekymret for billetsalget indtil videre. Helle oplyste, at hun har udsendt 
ca. 3.000 mail til tidligere års deltagere på festivalen, og måske dette gør, at der sælges 
flere billetter inden så længe. Peter noterede sig dette, og han forsøger at have ”is” i 
maven et lille stykke tid endnu.


2. Hytter (Pia og Birgitte) 
Vi har fået lavet en prototype og har haft kontakt med forskellige produktionsskoler for at 
få hjælp til at bygge flere, men var desværre for sent ude til i år.

Vi har derfor samlet tilbud på materialer fra nogle trælaster rundt om og har hermed fået 
go for at bygge 4 hytter mere, som Pia’s far Erling vil stå for.


3. Sikkerhedsudvalget (Peter) 
Peter har modtaget en mail fra Ulrik ang nogle sikkerhedspunkter vi som bestyrelse skal 
forholde os til. 


Persondataloven: 
Den nye EU persondatalov træder i kraft 25/5 2018 og gælder også vores håndtering af 
persondata. En af tingene er, at for det er lovligt at opbevare og håndtere skal der være et 
formål med opbevaringen og jo flere følsomme oplysninger fx cpr nr. jo større krav er der.

Og en konsekvens, der kan vælte vores økonomi er, at mindstebøden er 160.000 kr.

Der er 4 helt konkrete områder, hvor det får indflydelse for os:


Håndtering af vagternes cpr nr:  
      Her har Ulrik aftalt med Tom, at det KUN er ham, der har de lister, hvor formålet er, at 

skal sendes videre til Politiet.


Opbevaring af de børneattester:  
      Ulrik har aftalt med Kamilla, de skal indhentes (gælder når der fx i foreninger arbejdes 

med børn under 15 år – og det er strafbart at undlade at indhente).

     Og det KUN er Ulrik der opbevarer dem et sikkert sted på Tunø og i 3 måneder efter             

     Festivalen.


Udsendelse af nyhedsbreve: 
      Så vidt jeg kan se af lovgivningen skal der være indhentet samtykke fra modtageren af 

nyhedsbreve.  



Håndtering og opbevaring af medlemslister og andre former for registre: 

      Der SKAL være et formål med opbevaringen. Hvis formålet er, at kunne udsende til 

medlemmerne om de vil være frivillige i 2019 må det være et OK formål, men ikke de 
lister vi har fra tidligere år. 


Medlemmerne vælger selv om de vil have nyhedsbrev og cpr nr bruges kun hos vagterne.


Rygning i bodegaen: 
Sådan som bodegaen er nu er det ikke lovligt at ryge i teltet, men det kan lovliggøres ved 
at fjerne den ene side helt. Der bliver sat en pavillon op i forlængelse med åbningen så 
man kan stå tørt i tilfælde af regn. Og de andre telte er forsat røgfrie.


Hegn om campingpladsen: 
Dette er under udvikling. Der bliver hentet pris og bestilt hegn og der tages kontakt til 
Rudolf så han kan færdigøre tegningerne.

Birgitte har møde med camping d. 12 maj.


Ungeudvalget: 
Er nedlagt. Se punkt 5/6.


4. Mere personale (Hans) 
Vi mandler stadig nogle folk på de forskellige hold og håber de kan findes.

D 7 juni er der formandsmøde og vi invitere denne gang både formænd og teamledere.


5. Ungdomsudvalget og 6. Skaffere (Hans) 
Elisabeth har trukket sig fra posten som formand for ungeudvalget og vi har derved

besluttet at nedlægge dette udvalg og sætte skaffere/ de unge på de hold de skal hjælpe

under festivalen.


7. Støtteforeningen (Helle T/Peter) 
Peter og Helle T har været til møde med John Christiansen og Kim Holstein fra 

støtteforeningen og de nåede til enighed ang den skriftlige aftale. Den er hermed 

godkendt og underskrevet.


8. Nyt fra udvalgene. 
Mad:  
Der er indkaldt til møde d 16 maj.


Baren:  
Der er ved at være styr på det og de har et godt samabejdet med depotet.

Der kommer drinkskort og ølkort. Der kommer ingen stack cups i år.


Administration:  
Alle hold kaldes til fællesmøde og camping holder møde d 12 maj.

Der mangler en teamleder for tjek ind, men det er der styr på.


Musiker: 
De har holdt møde og der er kommet styr på kontrakterne. Og overnatning til dem er der 
også ved at være styr på.




Promotion: 
Der bliver lavet lidt mere annoncering i aviser og tv-spot.


Håndværkere: 
De har styr på det og Tele rykker ind i vognen sammen med PR.


Logistik:  
Qrt har meldt fra pt pga sygdom og arbejdet er uddelegeret mellem hans folk.

De har møde d 26 maj.


Børn: 
Der holdes møde i løbet af næste uge.


9. Nyt fra Tunø  
Beboermødet gik godt og det var god mad fra kroen.


10. Evt. 
Billetter til andre festivaler er kun forbeholdt bestyrelsen, formænd og teamledere. 



