
Bestyrelsesmøde i Tunø Festival  

Tid: Lørdag den 27. feb. 2016 kl 10:00 

Sted: På Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C lokale 0.5 

 

Til stede: Lars, Jannie, Hans, Helle, Rikke, Jacob, Anita, Peter 

Fraværende: Kamilla 

  

Åbning af formand v/Lars 

Lars byder velkommen og fortæller kort om de sager der har fyldt mest siden sidst. 

Valg af mødeleder og referent 

Mødeleder – Lars 

Referent – Anita 

Økonomi ved kassere v/Helle 

Der er på nuværende tidspunkt ikke væsentligt nyt omkring festivalens økonomi. Tuma’en har udarbejdet 

en menu og det godkendes af bestyrelsen at billetter til at spise i Tuma’en kan sættes til salg hurtigst muligt 

på yourticket. 

 

Lys og Lyd – hvad er status på økonomi?  

Udgiften til leje af lys og lydudstyr til årets festival blev kort behandlet og det er besluttet at 

punktet tages med til næste bestyrelsesmøde også. 

Nyt fra udvalgene: 

o   TEPI, hvad er status? 

Tina der tidligere var formand for Deli vognen har sagt ja til at blive ny formand for 

Teepee’en. I bestyrelsen ser vi frem til en sund proces, hvor vi får sat fokus på Teepee’en 

og udviklet den bedst muligt fremadrettet. Tina har ønsket at få et møde med 

bestyrelsen, hvilket vi vil få arrangeret hurtigst muligt. 

o   PR, hvad er status på? 

På grund af tidspres på dette møde udsættes punktet til næste bestyrelsesmøde. 

 



o   MUSIK, tilbud fra Ernst Hornslet om et jubilæum- og talk-show med Arosia v/Lars og Jacob SU den 

8.marts 

Ernst har henvendt sig med ønsket om at stå for et arrangement i forbindelse med Tunø 

Festivalens jubilæum. Bestyrelsen har diskuteret det fremlagte forslag og har valgt at afslå 

tilbuddet. Formanden sender et begrundet svar til Ernst. 

o   Støtteforeningen 

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Støtteforeningen. Her er det besluttet at man i 

anledning af jubilæet vil donere et stort festfyrværkeri til festivalen. Det 

sikkerhedsmæssige omkring transport af fyrværkeri mv. er ved at blive undersøgt af Ulrik. 

Indkvartering af personel  

På grund af tidspres på dette møde udsættes punktet til næste bestyrelsesmøde. 

Kongebyen – behandling af tilbud v/Lars og Mulle 

Mulle og Lars fortalte kort om processen der har forløbet de foregående uger. Der har 

været kigget på flere tilbud, men problemet for mange af dem er at man skal bestille for 

mange telte, så selvom stk. prisen pr telt er lav bliver den samlede udgift for stor. Det er 

endt med at Harald Nyborg har det bedste produkt, der passer både til festivalens 

økonomi og logistik. 

 

Mulle har fået mandat til at sammensætte en pakke ud fra en maks pris pr telt. Det er 

vigtigt at få lavet en demonstration med et enkelt telt først, før resten bestilles. Når det er 

på plads bliver teltene hurtigst muligt sat til salg på Billetnet. 

Ungdomskorps 

Tina fra Backstage har fremlagt en ide for bestyrelsen om at starte et udvalg for unge 

medarbejdere mellem 15 og 18 år, der vil kunne arbejde i korte vagter for flere forskellige udvalg i 

løbet af festivalen. Forslaget er gennemarbejdet og der er tænkt på regler, sikkerhed, potentielle 

arbejdsopgaver osv. Bestyrelsen har godkendt at der arbejdes videre med ideen og at der først og 

fremmest arbejdes på at finde en formand til udvalget. 

Stack-cup 



Tina har ligeledes fremlagt en anden ide, der går ud på at udskifte almindelige krus med 

genbrugelige stack cups. Udover at være mere miljøvenligt er det også en potentiel indtægtskilde 

for festivalen, da vi kan sælge reklameplads på kopperne. Der er nogen få praktiske ting der 

fortsat skal tages stilling til og derudover skal der sættes gang i PR arbejde, så systemet er kendt 

af vores gæster allerede inden de ankommer til festivalen. Bestyrelsen har godkendt at vi bruger 

stack cups på årets festival og at Tina arbejder videre på ideen. 

Nyt fra Tunø 

Det er med stor sorg at Tunø Festivalen har modtaget besked om at krofatter Ingolf’s alt for 

tidlige død. Der blev samlet ind til en bårebuket bland bestyrelsen og medarbejdere, og 

repræsentanter fra bestyrelsen var til stede ved begravelsen i Tunø Kirke. 


