Marts 2020

Nyhedsbrev
Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har haft sit første bestyrelsesmøde. Der er set på budget for 2020, drøftet den
aktuelle situation med den nystiftede forening, forholdt sig til Coronavirus, arbejdet med
forretningsorden, udarbejdet kontrakt med undertegnede, givet diverse fuldmagter vedr.
bankforbindelse (vi har indgået aftale med Arbejdernes Landsbank), besluttet at nedskrive årshjul
og ikke mindst at der sendes Nyhedsbrev til interne frivillige.
Og her et billede af den nydelige direktør og bestyrelsen:

(fra venstre - Frank, Signe, Nils, Jesper, Malene og Mikkel)
Billetsalg
Efter vi ikke længere er kommunal aktivitet, har det været nødvendigt med ny tilkendegivelse fra
alle tilmeldte institutioner, om de fortsat ønskede at bevare deres billetter. Alle billetter er nu
påført moms. Der er kommet besked fra alle og deltagerantallet er uforandret. Få institutioner (3)
trak deres deltagelse og enkelte justerede ned i tilmeldingen. Det gav så gengæld plads til
institutioner på ventelisten. Der vil til festivalen være næsten 11.500 gæster fra ca. 200
institutioner. Det bliver en fest

Coronavirus (Covid-19)
Vi følger naturligvis udviklingen nøje af Covid-19 og følger selvfølgelig myndighedernes
retningslinjer. Det er jo en meget alvorlig situation Danmark og ikke mindst hele verden står i. Det
skal vi tage alvorligt men heller ikke handle i panik. Planlægningen af sommerens Vilde Vulkaner
fortsætter som hidtil. Der skal dog tages særlige hensyn lige nu. Det får den betydning, at
mødevirksomhed i styregrupperne planlagt i marts måned aflyses og I bedes indtil stormødet i
april kommunikere digitalt eller på tlf.

Stormøde
Der afholdes Stormøde på Stars mandag den 27. april kl. 18.00. Som altid deler vi et godt og
nærende måltid.
Jeg vil forsøge at få oplægsholder blandt en af vores gode kolleger i musik/festivalbranchen. Jeg
har sendt et par følere ud, men de er jo alle travlt optaget af Corona-konsekvenserne i øjeblikket. I
hører nærmere. Om ikke andet bliver det jo god anledning til overordnet info om årets Vilde
Vulkaner samt gode snakke i jeres styregrupper. Tilmelding som altid til mig
frank@vildevulkanerfestival.dk og denne senest 20. april.

Områdeudvidelse
Mens i alle har taget en lang lur efter sidste festival, har jeg (godt hjulpet af et hegnsfirma) brudt
igennem hegnet ind til militærets område. Nærmere bestemt området mellem salgsteltet lige inde
på øvelsesområdet og rødt teltområde. Tilladelsen er selvfølgelig givet af Vordingborg kaserne,
som endnu engang viser deres store velvilje til vores festival. Det giver mulighed for, at tage
trykket af nogle af teltområderne og udvide en smule hvis vi træffer den beslutning. Der er sat 2
store flotte låger i hegnet. I kan besigtige dem hvis i skulle forvilde jer ud på området udenfor
festivalsæsonen.

Driftsorganisationen
Henrik, Kenneth og jeg arbejder på højtryk med, at lære nyt bogholdersystem, sende fakturaer ud
til alle vores gæster, ændre oplysninger i alle afkroge til leverandører, musikagenter, myndigheder,
samarbejdspartnere og en masse andre, se tidligere indgåede aftaler igennem, lave nye aftaler,
ansøge til højre og venstre, forsikre os alle sammen, få lavet de sidste overdragelsesaftaler med
Vordingborg kommune. Og så i øvrigt nyde livet som ny organisation/forening. Foreningen som
mange af jer allerede har meldt jer ind i - det bliver godt

Årets Festival T-shirt
Sidst men ikke mindst, har vores designgruppe (Karen, Gabrielle og Lone), designet endnu en
super lækker T-shirt. Den sættes til salg på mandag. Den bliver et hit.

Glæder mig vildt til at lave endnu en fantastisk festival sammen med alle jer energiske,
engagerede, inspirerende, iderige og arbejdsomme festivalfolk.

Kærlige festivalhilsner
Frank

