
Regnskab - og bestyrelsesmøde i Tunø Festival 
 
Tid: Tirsdag den 25.oktober kl.18:30 
Hvor: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C, lokale 1.7 
 
Til stede: Lars, Jannie, Helle, Jacob, Anita, Rikke, Peter, Hans 
Fraværende: Kamilla 
 
Valg af mødeleder og referent 
Mødeleder – Lars 
Referent – Anita  
 
Åbning af møde ved formand 
Der var sidste gang snak om hvad status er i forhold til PR udvalget. Mie fra PR deltog med et 
oplæg på bestyrelsesmødet lige inden formandsevalueringen, men der er ikke kommet noget 
konkret ud af det møde. Det er nu aftalt at Sidsel deltager på det første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. 
 

Regnskab og Økonomi ved Helle 
Regnskabet er ikke færdigt endnu. Det bliver sendt ud inden generalforsamlingen. 

Generalforsamling 
Det blev på formandsevalueringen meldt ud at Rikke er bestyrelsens formandskandidat efter Lars. 
Sidenhen har Peter imidlertid også meddelt at han ønsker at være formandskandidat. Peter og 
Rikke har talt om tingene og Rikke mener hun kan gøre mere gavn og brænder mere for de 
opgaver hun har som almindeligt bestyrelsesmedlem, frem for som formand. Derfor bliver det 
Peter der stiller op til formandsposten på generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen bakker op om. 

Helle laver indkaldelse til generalforsamlingen. Lars beder PR om at udsende et nyhedsbrev 
omkring generalforsamlingen og lægge det på Facebook. Anita sætter de indkomne forslag op, så 
de kan indgå i det endelige materiale til mødet. 
 
Det er aftalt med Hans Lydiksen og John Christiansen at de er ordstyrere. Kathrine Trolle er 
referent. Helle laver medlemslister mv. til dem der skal sidde og kontrollere i døren. 

Tilbud fra Peder Nors: motiv til plakat 2017 v/Lars 
Peder Nors har tilbudt at lave en plakat til 2017. Han har en lang historie med festivalen. 
Bestyrelsen har tidligere snakket om at genbruge 2016 plakaten i 2017, men det er et godt tilbud 
vi har fået, som vi må se nærmere på. Beslutningen er udskudt til efter generalforsamlingen, da 
det vil være et godt emne for en ny bestyrelse at starte op på. Lars undersøger lidt mere til næste 
bestyrelsesmøde. 



Nyt fra udvalgene 
Musikudvalg – Har holdt evaluering og det er gået godt. Har haft enkelte bemærkninger til 
bestyrelsen, men det er småting. 
 

Bar - Kim har fået tilbudt en post som teamleder i bar 2, men han har i stedet valgt at trække sig 
helt fra festivalen. Barudvalget har fremover ikke en decideret formand. Der er en teamleder for 
hver bar, samt en teamleder for op- og nedpilningsholdet. Derudover er der udpeget en person 
der står for at koordinere de administrative opgaver som indsending af medarbejderlister mv. 
Helle og Rikke er overordnede koordinatorer for udvalget. De står for kontakt til og indkøb fra Bar 
leverandørerne, og formidling af beskeder fra bestyrelsen/formandsmøder til teamlederne. 

Nyt fra Tunø 
Hans er blevet kontaktet af en gruppe fra Fyn, der kommer sejlende og gerne vil besøge festivalen 
et par timer. Bestyrelsen er generelt positive overfor det. I vores situation har vi brug for at sprede 
kendskabet til festivalen og få nogen mennesker ind, der kan fortælle videre om deres oplevelser. 
Der er dog nogen administrative ting der lige skal på plads først, om hvordan vi kan styre det. 

Evt. 
Der er én intimkoncert tilbage, 27. november med Mike Tramp. 


