
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for nye medlemmer i  
Tunø Festival 2017 

Tid og sted: Tirsdag d. 14 november på frivilligehuset Trøjborg kl 19:00. 

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

Fraværende: Jannie  

1. Valg af mødeleder og referent 
Peter er valgt som mødeleder og Pia som referent. 

Dette er fast og vælges ikke ved hver møde, medmindre de er fraværende.


2. Velkommen til nye medlemmer 
Peter bød hjertelig velkommen til de to nye suppleanter Birgitte og Helle B.


BORDET RUNDT:

Alle var gennemgående enige om at generalforsamlingen gik godt.

Alle er klar til at komme igang med de nye tiltag der venter, som er bragt på banen efter forslag fra 
visionsgruppen.


3. Konstituering - hvem skal være næstformand? 
Peter forslog at Rikke skulle forblive som næstformand pga godt samarbejde og der var ingen 
indvendinger mod dette.


FORDELING AF UDVALG: 

Alle udvalg er blevet sat sammen så de kan hjælpe hinanden på kryds og tværs og det har givet 9 
udvalg. Rikke har haft en samtale/møde med VVS og El om at håndværkerudvalget blev for stort 
at håndtere og vi var alle enige om at det godt kunne deles op så der bliver 10 udvalg.


LISTE OVER DE NYE UDVALG OG DERES BESTYRELSESREPRÆSENTANT...

ADMINISTRATION: 
Festivalinfo, Check in, Økonomiudvalget og Camping      ( Helle T og Pia )

DRIKKEVARER: 
Barer og Depot                                                                   ( Helle T og Rikke )

HÅNDVÆRKERE: 
El, VVS, Tele og Renholdet                                                 ( Bent og Birgitte ) 

LOGISTIK: 
Transport, Plads og Hegn.                                                  ( Hans, Jannie og Helle B )

MAD: 
Skolemad, P-mad, Pølsevognen, Brunch, Mågen og        ( Peter og Pia )

Ny smørrebrød/kaffe/kagebar

MUSIK: 
Booking, Lyd, Scene og Backstages.                                ( Peter og Jannie )

PROMOTION: 
Pr, Merchandice og Sponsor/annoncer.                             ( Peter og Rikke )

PROFILER: 
Børn/unge, Social profil (ulandsprojekt-hjemløse)

Grøn profil (genbrug-materialevalg-undgå madspild)        ( Hans og Helle B ) 

Handicap (tilgængelighed) 

SAFETY: 
Lægeholdet, Sikkerhedsholdet, Vagter og                         ( Bent og Peter ) 

Rudolf Bay (tegninger)

ASSOCIEREDE SAMARBEJDSPARTNERE: 
Havn, Skolen, Brandvæsen og Færge                                ( Hans og Birgitte )


Helle T laver en “fælles mail” som skal bruges til at informere formændene for udvalgene.

På møderne skal der drøftes hvem der skal være overformand for holdene i de enkelte nye 
udvalg. Alle ny hold kommer til møde med bestyrelsen og vi snakker planer, regnskab og budget.




 


4. Udkast til et års-hjul: 
Den kommende mødekalender for 2017/2018 for BM og FM m.m. er godkendt efter enkelte 
rettede datoer.


5. Prioritering og debat af/om kommende opgaver: 
Billetnet bibeholdes og billetsalget sættes igang. Man kan enten købe en billet eller en 
billet+camping. 


Medarbejder får tilsendt et afkrydsningsskema af Helle T, her kan afkrydses, hvad han/hun ønsker 
af skolemad, p-mad og sambo. Det samlede beløb indbetales på vores konti i Jyske Bank. På den 
måde sparer man gebyr til Ticketmaster. Helle sender info ud til alle medarbejdere først i januar.


Rikke og Mek Pek (vores nye booker) tager sig af kontrakterne til musikerne og får dem 
underskrevet så de er klar til start.


Helle T søger for et møde med færgen.


Rikke, Birgitte, Helle B og Pia tager sig af ny info og sponsor ang campinghytter.

Vi håber på vi kan få arrangeret noget med nogle nye fine hytter til vores gæster istedet for 
teltene.


6. Nyt fra Tunø: 
Der blev spurgt ind til hvem og hvordan Tunboerne får ren besked ang ølbilletter/fribilletter. 

Helle T giver Tunboerne besked når der afholdes evalueringsmøde på øen. I samme anledning kan 
vi måske få serveret skipperlabskovs, men det undersøges nærmere.


7. Nyt fra udvalgene: 
Der var intet nyt at berette fra udvalgene.


8. Evt. 
Rikke og Helle T tager kontakt til Tuborg for arrangere et evalueringsmøde og opstartsmøde.


Efter en fælles snak om madholdene, blev vi enige om at Tina Dybdal skal være den ansvarlige for 
vores madindkøb og tilhørende til TF 2018.


Da vi endnu ikke ved hvordan det står til med mejeriet, så kan vi risikere at vi mangler 
overnatningsmuligheder til vores musiker under festivalen. De sidst to band der er på skal have en 
overnatning.

Vi skal have taget kontakt til Blåkjærgård og Bed & breakfast i Odder ang værelser under TF2018.


Rikke som er formand for musikudvalget og skal arrangere møde med alle i musikken incl. Tina 
Hyltoft. Da backstages har fået ny formand og næstformand er der mange ting man skal have styr 
på og være sikker på det spiller, for vi kan ikke være sikker på at Tina Hyltoft (tidligere formand) 
kommer på TF2018 og hvor meget kan vi trække på hende ang hjælp?


REFERENT PIA G NIELSEN 19/11-2017



