Referat af evaluering af Festival 2016 den 20/09 2016
Det er NØF der står for festival og ikke NØF– event.
Positivt at der var en festival. Det var en hyggelig og god dag for Horbelev. Der var ros fra
publikum + musikere. Dejligt med overnattende gæster.
Gennemførelse og indhold i top, men der manglede ca. 200 mennesker.
Følgende punkter blev diskuteret:


Musik:
Både ros og kritik af musikken. Musikken var for høj/lav??? Hvilken musik ønskes der?
Hvad står vi for? Kopibands eller musik som folk selv skaber?
Der er to fester i Horbelev, hvor der er kopibands.
Positivt at bands melder sig til vores festival. En tanke til næste år kan være bands
med DJ. Måske musik to forskellige steder.
Bands fik 2000 kr. for at spille. Er det for meget? Kan vi få bands hvis vi betaler 500 kr.
eller 1000 kr.
Dem der sidder med musikken, har en oplevelse af, at vi bliver nødt til at betale, da
bands melder fra allerede ved de 2000 kr. Derudover er vores tanke at vi skal
fortsætte med samme type musik som førhen og ikke kopibands!



Arbejdsgrupper/struktur:
De fremmødte frivillige vil gerne være med til igen, men der SKAL være mere styr på
det, ellers ønsker folk ikke at være med mere.
Tovholderne for arbejdsgrupperne bestemmer! Andre skal ikke blande sig.
Tovholderne skal vide hvilke økonomiske rammer der er. Vi mangler hænder til at stå
for de forskellige arb. gruper og til dagene op til festivalen.



Bar:
Billie Jean levede ikke op til vores forventninger og holdt ikke hvad de lovede. De
skaffede ikke alle de mennesker med, fra Nykøbing som de sagde. Det var et sats. De
halverede deres udgifterne.
Vi kunne ha´ klaret baren selv. Okay med Møns Bryghus.
Generelt var der for få kunder i baren.



Økonomi:
Ting gjorde at nogle løsninger blev dyrere f.eks. telt.
Bus og Bellie Jean halverede deres udgifter.
Budgettet holdt ikke.
Maden gav overskud.
Generelt var indtægterne den mindste ift. andre NØF-festivaler.
Der SKAL søges underskudsgaranti!!! Der skal laves et budget ift. hvor mange
mennesker vi regner med der kommer.



Mad:
Stor ros til maden fra publikum. Den var lækker og kvaliteten i top. Der var ikke nok
der spiste med. Pølsevogn og café fungerede fint.



Tanker til næste år:
Næste år ser det hele anderledes ud: Der er nye muligheder i den nye kulturgård. Vi
får Ikke så mange udgifter til telt, toiletter mm. Der kan være musik forskellige steder.
Evt. en teltplads, shelters, DJ med bands. Vores tanke er, at holde fast i samme type
bands som tidligere.
Måske er to dage for meget??? Måske skal det være 2 dage for at det er en festival.
Måske en dag på 14 timer i træk.
Vigtigt at der er fokus på musikken, da det er en festival!
Vi holder datoen.
Talte om der overhovedet skal være en festival til næste år? Vi blev enige om, at det
skal der. Horbelev har brug for den festival.
NØF eventgruppen indkalder til et møde, hvor vi vil præcisere de arbejdsgrupper der
er brug for, hvis vi skal holde en festival. Derefter Indkalder (efter aftale med Ove
Stoffregen) Pia Bekker til et festival møde.
Alle håber på, at der er hænder nok. Hvis ikke så kan der ikke holdes en festival. Det
blev gjort klart at mange frivillige har haft travlt med andre projekter i Horbelev.

Diverse:
Torben Stjernholm ønsker IKKE at være tovholder for festivalen. Det er vigtigt at han ikke
får den rolle til næste år.
Pia Bekker indkalder til næste møde, men ønsker heller IKKE at være tovholder!

Fremmødte til mødet: Torben Stjernholm, Ove Stoffregen, Terje Bisbjerg, Katja Dyhr,
Kenneth Dyhr, Anne Eiberg Hansen, Joachim og Pia Bekker.

Hilsen Pia Bekker

