
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FOR TUNØ FESTIVAL 

TID OG STED: Mandag d 7 januar kl 18:30 hos Jannie 


TILSTEDE: Birgitte, Rikke, Helle T, Helle B, Jannie, Bent, Karina, Dorrit og Pia 


Mødeleder: Birgitte 

Referent: Pia 


1. Økonomi 

Der er solgt 73 4-dagsbilletter.


2. Udvalgsformænd 
Renholdet har fået ny teamleder (Gitte Jørgensen)

Backstage skal have ny teamleder, Rikke tager et møde med ham/dem.

Der mangler svar fra madholdene.


3. Campinghytter/telte 
Pia’s far Erling har haft en snak med Odder produktionsskole og de vil gerne hjælpe os med at 
lave nogle flere hytter. Der skal selvfølgelig aftales nærmere ang pris.

De vil i den sammenhæng gerne have en hytte fragtet til fastlandet, så de har en ved hånden.

Bent koordinere med Vagn, Erling og færge ang fragten.


Der skal udarbejdes noget ang video af telte og hytter så de kan blive fremvist på hjemmesiden.


4. Årshjul 
Møderne bliver afholdt onsdag i de ulige uge på skift i bestyrelsen.

Der er igen i år planlagt arbejdsweekend for bestyrelsen i uge 41.


5. Beredskabsplan og tegninger 
Alle gennemgår materiale tilsendt fra Bent og det bliver gennemgået ved næste møde.


6. Status for spiritusbevilling  
Bent undersøger en privat bevilling for foreninger.


7. Nyt fra udvalgene 
Gennemgået under punkt 2.


8. Nyt fra Tunø 
Det midlertidige udvalg 17:4 udvalget afleverede en udviklingsrapport til Odder Byråd. Rapporten 
blev behandlet på byrådsmødet sidst i december hvor de vedtog nogle af anbefalingerne i 
rapporten. Herunder, at der blev oprettet et Ø-Råd på Tunø med 4 politikere samt 5 Tunboere som 
deltagere. Der er udpeget 4 politikere og på Tunø bliver der stormøde om rapporten i januar hvor 
der opfordres til, at stille op til et valg som deltager i rådet. Udvalget bliver et arbejdsudvalg der 
ikke bliver sat i stedet for Tunø Beboerforening.


Tunø Beboerforening laver ændringsforslag til deres vedtægter til fremlæggelse på kommende 
generalforsamling i marts måned. Dette for at tilrette sig i forhold til fremtidens struktur. Herunder 
også hvad angår repræsentant i Tunø Festival bestyrelsen.


Den nye ejer af det Gamle Mejeri har mange planer. Blandt andet har de forpagtet Tunø Røgeri.


