
Referat af bestyrelsesmøde for Tunøfestival 

Tid og sted: Tirsdag d. 16/1-18 kl 18:30 på Folkestedet.

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


Mødeleder: Peter

Referent: Pia


1. Økonomi 
Helle T kunne fortælle at der er solgt 53 billetter.


2. Gamle plakater 
Helle T var blevet kontaktet af museet i Den Gamle By ang vores plakater gennem årene, som de 
gerne vil hænge op og lave en lille udstilling med dem.


3. Festivalpladsen 
Rikke og Pia havde mandag møde med Rudolf og Ulrik.

Der er blevet lavet nogle ændringer på festivalpladsen og når Rudolf har den første del på plads, 
skal vi have lagt de sidste ting på så som el og brønde. 

Bent skal tage nogle billeder af pladsen til de sidste detaljer.


4. Hytter 
Rikke og Pia havde også mandag møde med Hans Friis ang campinghytter til festivalen.

Han vil lave nogle tegninger med mål, så vi ved hvormeget materiale vi skal bruge til dem.


5. Nyt fra udvalgene 
Vi snakkede om hvordan budgetmødet søndag var gået. Vi var alle enige om at det var en god 
men lang dag. Vi er glade for det fine fremmøde og for den positivitet der blev udvist fra alle 
udvalg.


6. Nyt fra Tunø  

På Tunø glæder man sig over, at forpagtningen af Det Gamle Mejeri er faldet på plads så der igen i 
år er mulighed for alle til spisning m.v.


Der arbejdes via Tunø Erhvervsforening med at søge et samarbejde mellem grundejerforeningerne 
for udlejning af sommerhuse. Ligeledes bliver der d. 04 april et åbent møde på Tunø skole med 
indbudte politikere fra kommunen samt folketinget og andre gæste indlægsholdere. Målet er at 
skabe energi og netværk for at fremme Tunø både hvad angår erhverv og bosætning.


På den kommende generalforsamling i Tunø Beboerforening forventes der sammensat en næsten 
ny bestyrelse, da de nuværende bestyrelsesmedlemmer der er på valg formentligt ikke 
genopstiller. 

Bent er på valg som Tunø repræsentant i Festivalens bestyrelse.


7. Evt. 
Formandsmødet d. 27 februar er aflyst.


Der afholdes evaluering og beboermøde på Tunø d. 29 april kl 12:30.


Den bagerste mark hvor Kongebyen lå også kaldet “Herrens mark” skal ikke bruges i år under 
festivalen. 


TES Danmark kommer til Tunø igen i 2018. (velgørenhed) 

Ulrik og Elisabeth arbejder videre på evt at få flere boder til festivalen som ikke indeholder mad 
og drikke.





