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1: Velkomst 2/3: Valg af stemmetællere, dirigent og referent
Velkommen v. bestyrelsesmedlem Pabi Chulo. 
Pabi fortalte sin historie bag Avernax og hvordan det hele startede i 
forældrenes sommerhus i det nedlagte landbrug på Avernakø.

Pabi blev efter sigende undfanget på Avernakø en smuk sommernat. 
Siden er han kommet på øen så tit det lod sig gøre. Hver sommer har 
Pabi samlet sine venner i huset til en eller to uger med forskellige 
bygge- og madlavningsprojekter efterfulgt af lange sensommernæt-
ter omkring bålet foran den gamle lade, hvor idéer og tanker har fået 
frit spil. Det var en sådan nat Avernax tog form og langsomt men 
sikkert blev til virkelighed.

Præsentation af arbejdsgrupperne
De forskellige styregrupper fortalte kort om hvad de hver især arbe-
jder med i planlægningen af Avernax. Hver koordinator står for at 
fordele opgaver ud til en eller flere medlemmer inden for de enkelte 
arbejdsgrupper (se organisationsdiagram i formandens beretning 
pkt. 5).

Der blev opfordret til at medlemmerne tager del i arbejdet med Av-
ernax. Der er især brug hjælpe med PR/Kommunikation og de mere 
regnskabsorienterede arbejdsopgaver.
 

Der blev valgt to stemmetællere blandt de fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent: Jacob Stadil
Valg af referent: Nivah Hastrup

Arrangørgruppen fra venstre: Pabi, Nivah Jacob, Rune, Laura og Mikkel 
(Jonas er ikke med på billedet)
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4: Formandens beretning
Rune fortæller om start af festival. Tanken om en festival blev født 
for en del år siden, da Pabi og Rune begge er kommet på øen siden 
deres barn- og ungdom. 

Efter et par års snak, blev tanke til virkelighed, da foreningen Aver-
nax blev stiftet i efteråret 2016. 

Der blev brugt lang tid på at tænke tankerne bag det der skulle blive 
til en lille ø-festival med store drømme. Der var mange idéer om 
hvordan sådan en festival kunne afvikles. Skulle der startes forsigtigt 
op med et enkelt telt og de nærmeste venner og en guitarist på en 
ølkasse eller skulle der gås ambitiøst til værks fra dag ét og udleve 
den drøm der blev delt? 

Der var en del bekymringer ift. at starte ambitiøst op, da denne plan 
afhang af at der blev solgt et minimum af 300 billetter.  
Efter fastlæggelse af værdigrundlag og et manifest, der skulle have 
stort vægt på en festival på øens præmisser med tæt relation de 
lokale øboere var vi klar til at gå i gang. 

Fokus lå herefter i at få lavet arbejdsgrupper der kunne stå for alle 
de dele vores drømmefestival skulle indeholde. Der var ret hurtig 
enighed om, at maden ville være en for stor arbejdsbyrde. Derfor 
blev de dygtige kokke fra Baglokalet kontaktet. Kok og medindehaver 
af Baglokalet, Jonn, kom med ideen om en all inclusive festival med 
fri udskænkning af øl. Denne idé blev udvidet til all inclusive med 
både mad og drikke. 
En bekymring herved var at, billetprisen virkede måske dyr – og vi 
havde ikke økonomi til de største musiknavne, men det kunne i vores 
optik retfærdiggøres med mad og øl i fri dressur.
Efter afsluttet festival viste det sig at fri øl og mad  var en stor succes. 

Festivalen blev udsolgt godt en uge før start, med et samlet salg af 
over 550 billetter. Sammen med musikkere og øboere var der samlet 
over 700 mennesker i den skønne vandkant ved Munke Strand. 

Avernax forløb bedre end forventet og der var vores opfattelse, at 
gæster, øboere og musikkere havde taget festivalen til sig i hjertet, 
præcis som det var vores drøm. 

Kort efter afslutning på festivalen blev det besluttet at festivalen 
skulle forsætte i 2018. 

Forberedelserne er nu godt i gang til næste års festival og der man-
gler blot 2 bookinger før musikprogrammet er fuldendt. Der er lavet 
en aftale med Baglokalet og øens beboere og arrangørholdet ser 
frem til at give øen endnu en fantastisk oplevelse for alle gæster  på 
Avernax d. 9-12 august 2018. 



4: Formandens beretning

Foreningen Avernax 
Grundlagt 2016

Bestående af 5-10 medlem-
mer.
Ansvarlige for at vedtægter 
overholdes.
Regnskab mv.

Bestående af de vildeste 
ildsjæle, der får hjulene på 
festivalen til at køre rundt.Styregruppe

Bestyrelse

Manifest

Ansvarlig: Rune Kjær-Nielsen
Indlejning af telte, scene, lys/lyd, toilet-
ter mv.
Færge og øvrig transport.

Ansvarlig: Jonas Pors
Koordingering af frivillige.

Ansvarlig: Mikkel Mortensen, Flemming 
Christensen og Jonn Vinther
Menu, råvarer, køkken mv.

Ansvarlig: Nivah S. Hastrup
Politi-, brand- og kommune kontakt.

Ansvarlig: Laura Kjeldbjerg og Nivah S. 
Hastrup
SOME, hjemmeside, pressekontakt mv.

Ansvarlig: Rune Kjær-Nielsen og Nivah 
S. Hastrup
Søgning af fonde, budget mv.

Ansvarlig: Jacob Stadil, Cathrien Rodal-
gaard, Rune Kjær-Nielsen.
Booking af bands og afvikling af kon-
certer/Backstage.

Ansvarlig: Jacob Stadil og Nivah S. 
Hastrup
Opbygning og nedtagning.
VVS og El.

Ansvarlig: Mikkel Mortensen
Sortiment og kontakt til 
leverandør(Albani).

Ansvarlig: Pabi
Kunst på festivalen.

Logistik/Afvikling Booking Byg Bar/Drikkelse Artzone

ØkonomiPR/
Kommunikattion MyndighederMadFrivillige

Organisationsdiagram •	 Avernax er grundlagt på et længerevarende 
kærlighedsforhold til Avernakø, fælleska-
bet, musikken og ølivets generelle fortræf-
feligheder.

•	 Avernax skal forløbe i symbiose og harmoni 
med naturen, lokalsamfundet og hinanden.

•	 Avernax er til for Avernakø og skal afholdes 
på øens præmisser.

•	 Avernax afholdes på det idylliske område 
ved Munke Strand. Her forenes det bakkede 
landskab, strand og vand på smukkeste vis.

•	 Vi er alle taknemmelige gæster og det for-
ventes, at enhver deltager tager ansvar for 
at behandle øen respektfuldt og efterlade 
øen så uberørt som muligt samt bidrager 
positivt til arrangementets afvikling.

•	 Avernax appellerer til brugerinddragelse i 
forbindelse med kunst- og byggeprojekter, 
lege, vand- og sportsaktiviteter samt andre 
sociale tiltag.

•	 Råvarer til madlavning skal som udgang-
spunkt være produceret på Avernakø eller 
af andre lokale leverandører. Øens erhvervs-
drivende vil, så vidt muligt, være hovedlev-
erandører til festivalen.

•	 Avernax er en forening med en bestyrelse, 
der styres efter gældende vedtægter. Vi er 
100%	non	profit.	Et	evt.	overskud	går	til	det	
lokale foreningsliv.

•	 Alle medarbejdere er frivillige – øboere delt-
ager gratis.

•	 Avernax er for alle, der forstår at feste og 
hygge sig med ansvar og respekt for sig selv 
og sine omgivelser.

•	 Musikken vil være af forskellige genrer, med 
fokus på vækstlaget og vil primært henvende 
sig til et umodent publikum på 25+.

•	 Avernax bygger på ligeværd, gensidig for-
ståelse og lysten til skabe verdens hyggelig-
ste festival.

Avernax GF 2018
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5: Årets regnskab v. kasserer Jonas Pors

Jonas fremlagde budgettet(se følgende sider).

Der blev spurgt til booking, er de betalt direkte til kunstnere eller til 
bureau. JC pointere at der bør B-indkomst indberettes i fald kunst-
nere ikke selv indberetter til skat via bookingbureau.

Der spørges til om overskud kan kanaliseres videre til efterfølgende 
år. 
Dette kan ikke lade sig gøre grundet vores momsfritagelse. 

Jacob Stadil tilføjer: Torsdag bliver fortsat en støttefest, hvor man 
betaler for sin drikkelse.
Der bliver spurgt til om vi kan synliggøre at der er betaling torsdag. 
Der er enighed om, at det skal synliggøres og kommunikeres tydeligt 
ud, at det er en form for ”støttefest” torsdag. Der er ikke pt. økono-
misk grundlag for at køre all-inclusive torsdag. Tanken er at folk skal 
komme torsdag til musik og ”forfest” i madteltet. 

Mikkel Mortensen pointerer, at der første år var mange samarbejd-
spartnere, som hjalp til gratis eller med et meget beskedent hono-
rar. Mange vil gerne hjælpe i opstartsfasen, men det vil nok ikke 
fortsætte. F.eks. skal kokkene fra Baglokalet i år have flere hænder 
med, da de sidste år kun var 4 personer – som arbejdede i nærmest 
døgndrift for at få maden til at spille så godt som den gjorde. 
Der var i 2017 mange bands, som spillede gratis eller meget billigt. 
Der vil også på musikfronten bliver en forøget udgift, efterhånden 
som Avernax bliver mere etableret i festivaldanmark.
Disse forhold betyder en merudgift på budget.

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.
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5: Årets regnskab v. kasserer Jonas Pors

BUDGET 2017

INDTÆGTER

Billetter
82%

Bar og merch
5%

Sponsorater
13% Drikkevarer & merchandice 5%

52.500 kr.

Billettter 82%
771.000 kr. 

Sponsorater 13%
119.000 kr.

Indtægter i alt
942.500

Drikkevarer & merchandice 5%
52.500 kr.

Billettter 82%
771.000 kr. 

Sponsorater 13%
119.000 kr.

Indtægter i alt
942.500 kr.
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5: Årets regnskab v. kasserer Jonas Pors

BUDGET 2017

Udgifter i alt
1.014.200 kr.

UDGIFTER BUDGET

Mad & drikke
40% Musik

17%

Telte/Scene
Lyd/Lys

13%

Markedsføring
3%

Transport
7%

Forsikring
1%

Uforudsete 
udgifter

9%
Opbygning

vand/el

12%

Musik 17%
170.000 kr.

Telte & scene/lyd/lys 13%
135.000 kr. 

Opbygning/vand/el 12%
118.000 kr.

Mad/Drikke/Køkkenudstyr 40%
413.000 kr.

Markedsføring 3%
26.000 kr.

Transport 7%
63.423

Forsikring 1%
10.000kr.

Uforudsete udgifter 9%
92.200 kr.

Udgifter i alt
1.014.200 kr.

Musik 17%
170.000 kr.

Telte & scene/lyd/lys 13%
135.000 kr. 

Opbygning/vand/el 12%
118.000 kr.

Mad/Drikke/Køkkenudstyr 40%
413.000 kr.

Markedsføring 3%
26.000 kr.

Transport 7%
63.423

Forsikring 1%
10.000kr.

Uforudsete udgifter 9%
92.200 kr.
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REGNSKAB 2017
INDTÆGTER

Billetter
79%

Billetter 
79%

Bar og merch
8%

Bar og merch
8%

Sponsorater
13%

Sponsorater
13%

Drikkevarer & merchandice 8%
81.705 kr.

Billettter
784.537 kr. 

Sponsorater 13%
125.000 kr

Indtægter i alt
991.242 kr.

Drikkevarer & merchandice 8%
81.705 kr.

Billettter 79%
784.537 kr. 

Sponsorater 13%
125.000 kr.

Indtægter i alt
991.242 kr.

Budget 2017 
 i alt

942.500 kr.

INDTÆGTER

Billetter
82%

Bar og merch
5%

Sponsorater
13% Drikkevarer & merchandice 5%

52.500 kr.

Billettter 82%
771.000 kr. 

Sponsorater 13%
119.000 kr.

Indtægter i alt
942.500

5: Årets regnskab v. kasserer Jonas Pors
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REGNSKAB 2017

Udgifter i alt
894.345 kr.

Budget 2017 
i alt

1.014.200 kr.

 

UDGIFTER

Mad & drikke
36%

Musik
17%

Telte/Scene
Lyd/Lys

14%

Markedsføring
4% Transport

4% Forsikring
1%

Sociale 
arrangementer

4%
Opbygning

vand/el

17%

Musik 17%
153.050 kr.

Telte & scene/lyd/lys 14%
123.571 kr. 

Opbygning/vand/el 17%
148.786 kr.

Mad/Drikke/Køkkenudstyr 36%
324.021 kr.

Markedsføring 4%
37.389 kr.

Sociale arrangementer 4%
32.454 kr. 

Transport 7%
63.423

Forsikring 1%
11.566 kr.

Gebyr/renter 0.01%
85 kr.

Udgifter i alt
894.345 kr.

Musik 17%
153.050 kr.

Telte & scene/lyd/lys 14%
123.571 kr. 

Opbygning/vand/el 17%
148.786 kr.

Mad/Drikke/Køkkenudstyr 36%
324.021 kr.

Markedsføring 
Kopper,T-shirts mv. 4%

37.389 kr.

Sociale arrangementer 4%
32.454 kr. 

Transport 7%
63.423

Forsikring 1%
11.566 kr.

Gebyr/renter 0.01%
85 kr.

UDGIFTER BUDGET

Mad & drikke
40% Musik

17%

Telte/Scene
Lyd/Lys

13%

Markedsføring
3%

Transport
7%

Forsikring
1%

Uforudsete 
udgifter

9%
Opbygning

vand/el

12%

Musik 17%
170.000 kr.

Telte & scene/lyd/lys 13%
135.000 kr. 

Opbygning/vand/el 12%
118.000 kr.

Mad/Drikke/Køkkenudstyr 40%
413.000 kr.

Markedsføring 3%
26.000 kr.

Transport 7%
63.423

Forsikring 1%
10.000kr.

Uforudsete udgifter 9%
92.200 kr.

Udgifter i alt
1.014.200 kr.

5: Årets regnskab v. kasserer Jonas Pors

Resultat
96.897 kr.
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BUDGET 2018

INDTÆGTER BUDGET 2018

Billetter
83%

Bar og merch
7%

Sponsorater
10% Billettter 83%

942.000 kr.
 

Sponsorater 10%
109.000 kr.

Drikkevarer & merchandice 7%
87.000 kr.

Indtægter i alt
1.138.000    

Billettter 83%
942.000 kr.

 
Sponsorater 10%

109.000 kr.

Drikkevarer & merchandice 7%
87.000 kr.

Indtægter i alt
1.138.000 kr.

Budget 2017 
 i alt

942.500 kr.

INDTÆGTER

Billetter
82%

Bar og merch
5%

Sponsorater
13% Drikkevarer & merchandice 5%

52.500 kr.

Billettter 82%
771.000 kr. 

Sponsorater 13%
119.000 kr.

Indtægter i alt
942.500

5: Årets regnskab v. kasserer Jonas Pors
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BUDGET 2018

Udgifter i alt
1.130.250 kr.

Budget 2017 
i alt

1.014.200 kr.

UDGIFTER BUDGET 2018

Mad & drikke
40% Musik

21%

Telte/Scene
Lyd/Lys

10%
Markedsføring

3%
Transport
3%

Forsikring
1%

Uforudsete 
udgifter

9%
Opbygning

vand/el

14%

Mad/Drikke/Køkkenudstyr 40%
446.000 kr.

Musik 21%
240.000 kr.

Telte & scene/lyd/lys 10%
115.000 kr. 

Opbygning/vand/el 14%
156.000 kr.

Markedsføring 3%
32.500 kr.

Transport 3%
28.000 kr.

Forsikring 1%
10.000kr.

Uforudsete udgifter 9%
102.750 kr.

Udgifter i alt
1.130.250 kr.

UDGIFTER BUDGET

Mad & drikke
40% Musik

17%

Telte/Scene
Lyd/Lys

13%

Markedsføring
3%

Transport
7%

Forsikring
1%

Uforudsete 
udgifter

9%
Opbygning

vand/el

12%

Musik 17%
170.000 kr.

Telte & scene/lyd/lys 13%
135.000 kr. 

Opbygning/vand/el 12%
118.000 kr.

Mad/Drikke/Køkkenudstyr 40%
413.000 kr.

Markedsføring 3%
26.000 kr.

Transport 7%
63.423

Forsikring 1%
10.000kr.

Uforudsete udgifter 9%
92.200 kr.

Udgifter i alt
1.014.200 kr.

Mad/Drikke/Køkkenudstyr 40%
446.000 kr.

Musik 21%
240.000 kr.

Opbygning/vand/el 14%
156.000 kr.

Telte & scene/lyd/lys 10%
115.000 kr. 

Markedsføring 3%
32.500 kr.

Transport 3%
28.000 kr.

Forsikring 1%
10.000kr.

Uforudsete udgifter 9%
102.750 kr.

5: Årets regnskab v. kasserer Jonas Pors
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6: Foreningens fremtidige virke

Vi fortsætter 
med Avernax!

Generalforsamlingen godkendte at der fortsættes med det gode 
arbejde.
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7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Alle var på valg.
Jacob Stadil trådte ud af bestyrelsen.

Der blev valgt 6 nye medlemmer til bestyrelsen:

Niklas Henning Jensen, Odense, skovfoged, deltog i første Avernax 
2017.

Søren Jespersen, født og opvokset på Avernakø, med en kæmpe 
forkærlighed for øen.

Jesper Kirkbak, bor i Varde, ser meget frem til sin første Avernax, vil 
gerne hjælpe med pr/kommunikation samt evt. kassererposten.

Jakob Højager Romby, Odense, Ølsommelier, delte øllets glæder med 
os på Avernax 2017 og vil gerne fortsætte den gode ånd.

Mikkel Mortensen, København, medlem af styrregruppen, vil gerne 
fortsætte det gode arbejde med Avernax og sikre værdisættet fre-
madrettet.

Jonas Glasdam Kvolsgaard, Faaborg, med en stor forkærlighed for 
øen, brygger på Avernakø Gin sammen med Flemming landmand.

Rune Kjær-Nielsen blev genvalgt.

Jonas Pors blev genvalgt.

Nivah Hastrup blev genvalgt.

Pabi Chulo blev genvalgt.

Laura Kjeldbjerg fortsætter som suppleant.

Bestyrrelsen består nu af 10 medlemmer, heraf 5 fra den oprindelige 
styregruppe. Samt en suppleant.
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8: Vedtægtsændringer
Afstemning A:
Vedtægtsændring under §4 Generalforsamling.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt den sidste onsdag i 
Oktober
Indkaldelse til generalforsamling sker mindst 3 uger før afholdelse 
med angivelse af dagsorden

Ændres til:
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt anden lørdag i marts
Indkaldelse til generalforsamling sker mindst 2 uger før afholdelse 
med angivelse af dagsorden.

VEDTAGET.

Afstemning B:
Vedtægtsændring under §4 Generalforsamling.
4.8 Forslag til generalforsamling skal indsendes skriftligt til for-
manden senest dagen inden, generalforsamlingen afholdes

Ændres til:
4.8 Forslag til generalforsamling skal indsendes skriftligt til for-
manden senest 7 dage inden generalforsamlingen afholdes.

VEDTAGET.

Afstemning C:
Vedtægtsændring under §4 Generalforsamling.
4.9 Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende faste 
punkter:
- Valg af dirigent og referent
- Valg af stemmetællere
- Formands beretning
- Godkendelse af årsregnskab og budget for det kommende år
- Foreningens fremtidige virke
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse og suppleanter
- Valg af revisor
- Eventuelt

Ændres til:
4.9 Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende faste 
punkter:
- Valg af dirigent og referent
- Valg af stemmetællere
- Formands beretning
- Godkendelse af årsregnskab og budget for det kommende år
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse og suppleanter
- Valg af revisor
- Eventuelt 

VEDTAGET
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Afstemning D:
Vedtægtsændring under §5 bestyrelsen:
5.1 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen. 
Alle aktive medlemmer er opstillingsberettigede

Ændres til:
 5.1 Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 
år af gangen, dette gøres forskudt, så halvdelen er på valg hvert 2. år. 
Alle aktive medlemmer er opstillingsberettigede.

VEDTAGET.

Afstemning E:
Vedtægtsændring under §5 bestyrelsen:
5.7 Bestyrelsen planlægger og gennemfører foreningens aktiviteter 
og repræsenterer foreningen udadtil
Ændres til:
5.7 Bestyrelsen planlægger og gennemfører foreningens aktiviteter, 
herunder den årlige generalforsamling og repræsenterer foreningen 
udadtil.

VEDTAGET.

Afstemning F:
Tilføjelse af punkt. Under §5 Bestyrelsen tilføjes punkt 5.9:
5.9 Det er bestyrelsens opgave at medvirke til at de i § 2 nævnte 
punkter overholdes af arrangørgruppen.

VEDTAGET.

Afstemning G:
Tilføjelse af punkt. Under §5 Bestyrelsen tilføjes punkt 5.10:
5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager hvert år et stk. billet til årets 
festival - denne billet er personlig og må ikke overdrages til andre 
personer eller sælges.

VEDTAGET.

Afstemning H:
Vedtægtsændring under §6 Regnskab.
6.1 Foreningens følger den årlige generalforsamling. Således forløber 
regnskabsåret fra ultima Oktober

Ændres til:
6.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

VEDTAGET.

Afstemning I:
Vedtægtsændring under §8 Tegningsregler.
8.1 Tegningsretten på vegne af foreningen udgøres i fællesskab af 
bestyrelsesformanden og kasseren.

Ændres til:
8.1 Tegningsretten på vegne af foreningen udgøres af formanden, 
bestyrelsen kan ved enighed godkende andre tegningsberrettigede 
personer.

VEDTAGET.

8: Vedtægtsændringer
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9: Eventuelt
Forslag: Støtteforening – Hvordan sørger vi for at passive medlem-
mer der ikke deltager i den årlige festival forsat kan være medlem-
mer? Bestyrrelsen skal finde en løsning, evt. i form af støtteforening.

Forslag ift. fast dato for billetsalg. Man kunne sætte 30 billetter til 
salg efter først til mølle princip hos Købmanden. Dette videregives til 
styrregruppen.

Spørgsmål ift. sommerhusgæster: Hvorfor kan de ikke komme gratis 
med?
Det er ikke økonomisk grundlag for dette, da der er forholdsvis 
mange sommerhusgæster og det er svært at håndtere tilhørsforhold.
Vi er ikke interesseret i at hegne osv. Sommerhusejere er naturligvis 
velkomne på endagsbillet – dog ikke noget vi reklamerer for, da der 
fokuseres på festivalens hovedidé med all-inclusive og fællesskab de 
fulde 3 dage..
Det pointeres, at armbåndet skal forevises v. udskænkning af øl/vand 
og mad.

Forespørgsel på madbod til mellemmåltider. Den kommer og bliver 
hovedsageligt et øbo-projekt, med egenbetaling.




