
Bestyrelsesmøde i Tunø festival 

 
Tid: tirsdag d. 13. december kl. 1830. 
Hvor: Folkestedet, Carl Blochs Gade, Århus – lokale 1.7 
 

Til stede: Peter, Helle, Jannie, Hans, Pia, Jacob, Anita, Bent, Rikke 
Fraværende: Ingen 
 
Sponsor-udvalget 
Pelle har meddelt at han stopper med øjeblikkelig virkning som formand for sponsorudvalget. Der har 

været dialog med Lars Madsen, som er medarbejder på holdet. Han vil gerne fortsætte arbejdet omkring 

salg af annoncer til programmet, som han plejer at lave, men er ikke interesseret i at være formand for 

udvalget. Resetn af programmet laves i samarbejde med PR og den resterende del af arbejdet vedrører 

primært salg af banner reklamer på hegnet. Pelle har afleveret en USB stick med alt sit materiale på, til 

overdragelse til en kommende ny formand. Bent har tidligere været formand for sponsorudvalget, og har 

derfor indtil videre taget imod materialet, som han vil gennemgå frem mod næste bestyrelsesmøde. Men 

det er målet at der kan findes en ny formand til at overtage holdet. 

 

Budget 

Vi har allerede fået et par udfordringer, der kan udfordre budgettet, som det så ud ved 

generalforsamlingen. Både Tuma’en og sponsorudvalget er budgetteret til at skulle levere et overskud til 

festivalen, men lige nu er der ingen formand til de to udvalg. Vi følger situationen tæt, men før vi ved mere 

om hvad der kommer til at ske med de to udvalg, har vi ikke et grundlag for at justere forventningerne. 

  

TUMA-status 

Det har endnu ikke været muligt at finde en ny formand til TUMA’en. Der skal reklameres i jobbank og på 

Facebook efter en ny. I tilfælde af at det ikke lykkes at finde en ny formand holder Jannie og Pia i starten af 

2017 et møde med alle madudvalgene, til en snak om hvordan det samlede udbud fra de resterende 

madudvalg kan justeres, til at dække over noget af det man mister fra TUMA’en. 

 

Intimkoncerter 

Der er afholdt møde mellem Pelle, Anton og Folkestedet omkring afholdelse af intimkoncerter i 2017. 

Anton vil gerne overtage Pelles rolle med at arrangere koncerterne fremadrettet.  

 

Opdatering af hjemmeside og jobbank 

Vores hjemmeside har stået næsten stille siden sidste festival og det betyder at musikprogram, links til 

billetsalg og meget mere stadig henviser til 2016 festivalen, selvom billetsalget er startet til 2017. Også 

Jobbanken mangler en opdatering, så vi kan få rekameret for de formandsposter der mangler folk til. 

 

Anita laver en grundig gennemgang af hjemmesiden og får noteret alle de steder, hvor der er noget der skal 

opdateres eller fejl der skal rettes. Hun aftaler på forhånd med Sidsel hvem der skal stå for at udføre 

rettelserne. 

 

Underskudsgaranti fra Odder Kommune 



Bent har lavet en ansøgning til en underskudsgaranti fra Odder Kommune. Ansøgningen er på forhånd 

sendt til resten af bestyrelsen, så man har kunnet læse den inden mødet. Det aftales at Bent arbejder 

videre på det sammen med Peter, da han som formand skal stå som afsender. Ansøgningen er godkendt af 

resten af bestyrelsen. 

  

Generalforsamling 2017. 

Vi har fået afslag på at være i det sædvanlige lokale på Folkestedet i den uge vi skal holde generalforsamling 

næste år. Helle har netop fået at vide at Folkestedet har fået adgang til nogen nye, store lokaler på 

Trøjborg, så hun vil undersøge om vi kan være i en af dem i stedet. Det vil være gratis, da det hænger 

sammen med den øvrige aftale vi har med Folkestedet. 

 

Nyt fra udvalgene. 

Børn – Jacob vil gerne hjælpe de nye formænd med eventuelt at finde noget underholdning til børneteltet 

næste år. Helle finder børneteltets kontrakter fra de seneste år, så der er overblik over hvordan de plejer at 

være sat sammen og hvilke beløb de har brugt. Helle sender også medarbejderlisten til de nye formænd.  

 

Bar – Der er fortsat forhandlinger i gang om en ny øl kontrakt, da aftalen med Ceres er udløbet. 

 

  

Nyt fra Tunø. 

Mødet i januar er annonceret i avisen og ved arrangementer, og flere glæder sig til at komme. Peter, Hans, 

Bent, Pia, Jacob og Anita deltager fra bestyrelsens side. Hvis nogen medlemmer fra erhvervsforeningen, 

udover Bent, ønsker et møde direkte med bestyrelsen, kan dette arrangeres efter det almindelige møde 

med Tunboerne. 

 

Peter har skrevet en artikel til Tunø Avis omkring hvordan vi oplevede samarbejdet med skolen før og 

under sidste festival, og hvordan vi håber det vil gå fremadrettet. 

 

Evt.  

Forslag fra Bent om man kan arrangere noget med Odder Garden under festivalen. Enten på scenen eller en 

tur op gennem byen. Der er stemning for ideen, så Bent undersøger det nærmere.  

 


