
Referat Avernax Generalforsamling Odense den 9. marts 2019.  

 

1. Velkomst v. Nivah Hastrup – medstifter af Avernax Festival og medlem af bestyrelse og 

styregruppen. 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Nivah Hastrup valgt som ordstyrer. Laura Kjeldbjerg valgt som referent. 

Stemmetæller: Mikael Dahm. Enstemmigt vedtaget. 

3. Formanden beretning 

Overordnet set gik Avernax 2018 godt. Vi havde nogle udfordringer fx Stormen Johanne. Nu arbejder 

vi frem mod, at festivalen kører mere og mere gnidningsløst og har fokus på at inddrage flere 

frivillige, så arbejdspresset fordeles bedre. 

I 2017 var vi nye. Nogle øboer var måske skeptiske, men i 2018 viste hjælpsomheden efter stormen 

og indkvartering i haver, at øboerne bakker op på en helt fantastisk måde.  

I 2019 har vi fokus på at udlicitere opgaver, inddrage flere i arbejdsgruppen og fokusere på, at lysten 

skal drive værket, så festivalen bliver arbejdskraftmæssigt bæredygtig på lang sigt. 

Pabi Chulo, som er kunstner og en af medstifterne af Avernax er blevet far og har meldt sig ud af 

styregruppe og bestyrelse, men vil stadig deltage med kunstneriske indslag under festivalen. 

Vi har fået gode aftaler på øen, der gør det nemmere at bygge op, opbevare materialer m.m. Vi har 

fået 250.000 kr fra Albanifonden, som gør det muligt at købe værktøj til opbygning, så der er tale om 

en langsigtet investering, der betyder, at vi ikke skal låne os frem fremover. 

I 2019 vil vi desuden forbedre opvaskestationen for nogle af midlerne fra Albanifonden.  

Maden: Der vil i 2019 være all inclusive fra torsdag eftermiddag. Det skyldes, at der har været et 

behov for mad til de gæster, der kommer torsdag eftermiddag. Billetten er derfor steget i pris – men 

de blev ikke desto mindre udsolgt på under et minut. Vi vil bestræbe os på at gøre menuen økologisk 

på sigt. 

Tak til alle og særligt de bestyrelsesmedlemmer, der har været med det seneste år, for at deltage i 

opbygningen og skabelsen af festen på Avernakø. 

4. Gennemgang af økonomien v Michael Dahm. Se bilag.  

Budgettet er godkendt af generalforsamlingen.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg: Rune Kjær-Nielsen (genopstiller), Jonas Pors (genopstiller ikke), Nivah Hastrup (genopstiller), 

Laura Kjeldbjerg suppleant (genopstiller) Pabi Chulo har trukket sig ud af bestyrelsen.  

 

Rune, Nivah og Laura blev genvalgt. Michael Dahm er økonomiansvarlig og medlem af styregruppen 

og blev også valgt ind. Anton Larsen (medlem af byggegruppen) valgt som suppleant. 

 

Den nye bestyrelse ser således ud: 



Jesper Kirkbak 

Søren Jespersen 

Jonas Glasdam 

Jakob Højager Romby 

Mikkel Mortensen 

Rune Kjær-Nielsen 

Nivah Hastrup 

Mikael Dahm  

Laura Kjeldbjerg 

Suppleant: Anton Larsen 

 

 

6. Vedtægtsændringer: 

Afstemning A: Ændring vedtaget.  

Afstemning B:  

Kommentarer: Hvorfor to medlemmer af styregruppen? Fordi bestyrelsen ønsker at sikre 

kommunikation og overensstemmelse mellem styregruppe og bestyrelse. 

 

EVT. 

Ordet er frit og de forsamlede kom med forslag, opklarende spørgsmål og andre input. 

• Et medlem foreslår, at kopperne i højere grad genbruges år efter år, så man ikke 

nødvendigvis producerer nye kopper. En mulighed kunne være, at man kan krydse af ved 

billetkøb, om man allerede har en kop og i den forbindelse fravælge koppen for at undgå 

overproduktion.  

• Fremtidigt billetsalg: Bestyrelsen har overvejet forskellige muligheder: Skal billetterne sættes 

til salg fysisk på Avernakø eller forskellige steder i landet? Indtil videre er vores bedste bud, 

at sætte maximumkøb ned til to billetter pr næse.  

Et medlem foreslår, at trække lod blandt køberne. Bestyrelsen bemærker, at løsningen i 

hvert fald ikke må være for administrationstung. 

Et medlem foreslår at give tidligere festivalgængere forkøbsret. Bestyrelsen bemærker, at 

løsningen ikke må udelukke nye gæster. 

• Et medlem spørger til muligheden for at komme hjem søndag fra årets festival. Bestyrelsen 

bemærker, at der er lagt et stort stykke arbejde i at finde ekstra kapacitet, så det i år skulle 

forløbe bedre. 

• Et medlem foreslår, at der bygges et tisseline – bestyrelsen bemærker, at det er indtænkt og 

gerne gennemføres.  

• Et medlem spørger: Kan der laves bedre instruktion af opvaskestationen? Bestyrelsen 

bemærker, at der er tænkt og arbejdet i en ny og bedre opvaskeløsning, der kan betjenes af 

alle.  

• Et medlem spørger til teltområdet – bliver det på bakketoppen udsat for orkaner? 

Bestyrelsen svarer, at der vil være teltpladser på bakketoppen igen, fordi det ønskes at 

adskille campingafdeling fra festivalplads. Det anbefales at medbringe stormpløkker.  

• Der spørges til inddragelse af det lokale musik- og kulturmiljø. Bestyrelsen bemærker, at der 

er dialog med Øhavsmuseet om formiddagsaktiviteter, men det understreges samtidig, at 

bestyrelsen/styregruppen ønsker, at der ikke skal være væg-til-væg-program, og at man ikke 

skal gå glip af noget. Der skal også være plads til at slappe af. 



• Et medlem foreslår, at der gøres en indsats for at gøre koncerter i spiseteltet mere 

lytteværdige (At der tysses på højrøstet publikum) 

• Et medlem foreslår, at man inddrager cirkus- og gøglermiljøet i Svendborg bookinggruppen 

ser positivt på det og følger op. 

• Et medlem foreslår, at der sættes fokus på et sæt guidelines til saunaen, så den ikke blokeres 

af den samme vennegruppe. Det bemærkes fra styregruppe og øvrige deltagere, at man 

både laver noget på skrift, men også taler sammen og ikke holder sig tilbage for en høflig 

forespørgsel om udskiftning.  

• Designgruppen vil gerne høre de fremmødtes holdning om behov for varme bade. 

Generalforsamlingen er generelt okay med kolde bade. Det bemærkes i øvrigt, at der er 

varme bade på havnen. 

• Et medlem foreslår, at der sættes fokus på mindre snak under koncerterne, så det er muligt 

at få en god koncertoplevelse. Bookinggruppen bemærker, at det er et fokusområde. 

• Bestyrelsen oplyser, at der i år ikke vil blive arrangeret busser fra København, men det står 

driftige sjæle frit for at arrangere det selv. 

Tak for god ro og orden.  

Bookinggruppen afslører: Dør nr 13 åbner festivalen.  

 


